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Nr. 23 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 mei 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 46 Tweede reeks budgetwijzigingen 2012:
goedkeuring.

2. Kennisgeving nr. 47 Tweede reeks interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

3. 48 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Aarschot - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

4. 49 Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Intratuin' te 
Aarschot, 'Rijbanen' te Overijse en 'De Slaapadviseur' te 
Ternat - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

5. 50 Provinciaal onderwijs De Wijnpers:
branddeuren en compartimentering hoofdgebouw
goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze 
van gunnen:
goedkeuring.

6. 51 De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs Leuven: -
huur van containers als tijdelijk onderkomen voor de 
eerstegraadsleerlingen van de school
goedkeuring bijzonder bestek en raming
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

7. 52 Provinciale eigendom De Ring - Leuven verkoop aan het 
Go! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
gebruiksovereenkomst Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling Vlaams-Brabant machtiging door de 
provincieraad aan de deputatie tot het sluiten van een 
gebruiksovereenkomst:
goedkeuring.
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8. 53 Wijziging arbeidsreglement voor de gesubsidieerde 
personeelsleden van de onderwijsinstellingen, waarvan de 
provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is:
goedkeuring.

9. 54 Provinciedomein Het Vinne:
dossier 'Luifel voor voertuigen en materiaal aan 
pompgebouw'
goedkeuring bijzonder bestek en raming en
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

10. 55 Vraag tot toetreding tot vzw I - Cleantech Vlaanderen:
goedkeuring.

11. 56 Goedkeuring van een nieuw provinciaal reglement:
provinciaal reglement betreffende de toekenning van 
subsidies voor projecten rond duurzaam 
parkmanagement in Vlaams-Brabant 
opheffing van het bestaande reglement:
goedkeuring.

12. 57 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: algemene 
vergadering:
aanwijzing van een vertegenwoordiger:
goedkeuring.

13. 58 Gemeentelijke Holding:
provinciale vertegenwoordiging buitengewone algemene 
vergadering op 30 mei 2012:
goedkeuring.

14. 59 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de 
Inrichting van de Vallei van de Woluwe:
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering van 6 juni 2012 en bijzonder 
mandaat aan deze vertegenwoordiger:
goedkeuring.

15. 60 Provinciedomein Kessel-Lo:
herinrichting 'toegangszone Holsbeeksesteenweg'
goedkeuring bijzonder bestek en raming
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

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

Leuven, 25 mei 2012
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 5 juni 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 61 Installatie van PV-panelen op de daken van de provinciale 
instellingen: goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling 
van de wijze van gunnen:
goedkeuring.

2. 62 Intergemeentelijke vereniging Haviland:
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering van 21 juni 2012 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

3. 63 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: algemene 
vergadering:
aanwijzing van een vertegenwoordiger
goedkeuring.

4. 64 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven:
afvaardiging algemene vergadering op 21 juni 2012:
goedkeuring.

5. 65 Opdrachthoudende vereniging Riobra: aanwijzing van 
een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
jaarvergadering van 22 juni 2012
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

6. 66 Intergemeentelijke vereniging Interleuven:
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor 
de algemene vergadering van 27 juni 2012 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

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

Leuven, 8 juni 2012
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 juni 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 67 Actualisatie en beperkte herziening ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) - definitieve 
vaststelling.

2. 70 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Tienen' - definitieve vaststelling.

3. 71 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Diest' - definitieve vaststelling.

4. 72 Buurt- en voetwegen: samenwerkingsovereenkomsten 
gemeenten en eigendomsoverdracht borden en palen 
2012:
goedkeuring.

5. 73 Provinciedomein Huizingen: restauratie Rotstuin 
'Bloemendal':

− goedkeuring bijzonder bestek en raming vaststelling 
van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat voor een bedrag van 998.254,56 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

6. 74 Halve Maan Diest en Provinciedomein Huizingen: 
het actualiseren van reglement van orde ten gevolge van 
nieuwe attracties (resp. kampeerautoterrein, afspuitpunt 
mountainbikes en trekkershutten):
goedkeuring.

7. 75 Vaststelling van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer':
goedkeuring.

8. 76 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling:
goedkeuring.
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9. kennisgeving nr. 77 Toepassing artikel 35§3 BVR 05.06.2009 betreffende de 
bezoldigingsregeling van de lokaal en provinciaal 
mandataris overzicht inzake de terugbetaling van de 
kosten van de mandatarissen 2011:
kennisneming.

10. 78 Dienstenopdracht 'Verzekering hospitalisatiekosten van 
de provincie Vlaams-Brabant' - goedkeuring bestek:
goedkeuring.

11. 79 Machtiging tot het sluiten van overeenkomsten met het 
bedrijf Bomaco nv en de gemeente Asse:
goedkeuring.

12. 80 Het opstarten van een gunningsprocedure voor: 'Het 
leveren van internettoegang met SLA voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant':

− goedkeuring procedure en bestek;
− de kosten voor de internettoegang voor het 

hoofdbestuur in Leuven worden geraamd op 30.000 
euro (incl. btw op jaarbasis);

goedkeuring.

13. 81 Levering en plaatsing van sanitaire toebehoren 
(dispensers) en levering van verbruiksproducten voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant:
goedkeuring.

14. 82 Provinciedomein Halve Maan: vernieuwing van de 
keuken 'De Badmeester':

− goedkeuring bijzonder bestek en raming - vaststelling 
van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat voor een bedrag van 349.630,42 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

15. 83 Aanvaarding van schenking van Stichting Felix De Boeck:
goedkeuring.

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

Leuven, 20 juni 2012
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Nr. 24 Tweede reeks budgetwijzigingen 2012
(Directie financiën - dienst begroting en financieel advies)

OVERZICHT BUDGETONTWERP  2012

2012 Budget 2012 Budget 2012 incl.
 eerste budgetwijziging

Budget 2012 incl. 
tweede budgetwijziging

Gewone ontvangsten 162.340.000 171.204.320 177.195.940

Gewone uitgaven 162.340.000 171.204.320 177.195.940

Verschil  Gewone 
dienst

0 0 0

Buitengewone Dienst 21.858.700 33.156.100 41.155.060
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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 het budget van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2012 aangenomen 
door de provincieraad in vergadering van 14 december 2011;
  
Gelet op de eerste reeks budgetwijzigingen door de provincieraad aangenomen op 
13 maart 2012;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in het budget van de provincie
Vlaams-Brabant voor 2012.

GEWONE ONTVANGSTEN 

- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 2.722.860 euro en van 8.631.180 euro op 
11.354.040 euro gebracht.

- Een krediet van 13.230 euro wordt bepaald op artikel 104/0540/7403 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
VOP premie - overheidssubsidies".

- Het krediet van artikel 104/0130/7023 wordt vermeerderd met 520 euro en van 35.700 euro op 36.220 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0140/7021 wordt verminderd met 6.720 euro en van 64.200 euro op 57.480 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt verminderd met 1.770 euro en van 84.400 euro op 82.630 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0155/7021 wordt verminderd met 6.310 euro en van 51.400 euro op 45.090 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 17.500 euro wordt bepaald op artikel 762/0100/7420 (nieuw) met als opgave "Overige 
tussenkomsten en terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 13.700 euro en van 39.500 euro op 
53.200 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 736/0110/7020 wordt vermeerderd met 11.000 euro en van 33.000 euro op 
44.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt verminderd met 10.000 euro en van 140.000 euro op 
130.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 5.900 euro wordt bepaald op artikel 760/0120/7403 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
VOP - overheidssubsidies".

- Een krediet van 920 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/7021 (nieuw) met als opgave 
"Vernieuwende projecten in de welzijnssector - terugbetalingen".

- Een krediet van 432.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0390/7512 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening stad Halle".

- Het krediet van artikel 833/0100/7403 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 101.600 euro op 
126.600 euro gebracht.

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 835/0300/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugvordering subsidie vereffeningsfonds".

- Het krediet van artikel 801/0140/7403 wordt vermeerderd met 12.480 euro en van 12.500 euro op 
24.980 euro gebracht.

- Een krediet van 1.183.500 euro wordt bepaald op artikel 923/0160/7023 (nieuw) met als opgave 
"Erfpacht PIVO-woonzone - ontvangsten uit verhuring".

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0155/7512 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening vzw Streekproducten".

- Het krediet van artikel 610/0100/7420 wordt vermeerderd met 32.200 euro en van 8.000 euro op 40.200 
euro gebracht.

- Een krediet van 930.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0860/7403 (nieuw) met als opgave "Interreg 
projecten - overheidssubsidies".

- Het krediet van artikel 530/0431/7403 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 65.000 euro op 
85.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 106/0100/7023 wordt verminderd met 29.000 euro en van 303.000 euro op 
274.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt verminderd met 55.000 euro en van 335.800 euro op 
280.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/7401 wordt vermeerderd met 6.200 euro en van 177.200 euro op 
183.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/7020 wordt verminderd met 137.500 euro en van 550.000 euro op 
412.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt verminderd met 195.000 euro en van 384.400 euro op 
189.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/7401 wordt vermeerderd met 696.800 euro en van 190.000 euro op 
886.800 euro gebracht.

- Een krediet van 6.210 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/7610 (nieuw) met als opgave "Dienst 
waterlopen - uitzonderlijke opbrengsten".

- Het krediet van artikel 482/0160/7020 wordt vermeerderd met 87.000 euro en van 96.000 euro op 
183.000 euro gebracht.

- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0360/7420 (nieuw) met als opgave "Provinciale 
visserijcommissie - tussenkomsten".

- Een krediet van 135.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/7512 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening - terugbetaling".

- Het krediet van artikel 930/0110/7020 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 25.000 euro op 28.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 930/0140/7403 wordt verminderd met 6.100 euro en van 13.600 euro op 7.500 
euro teruggebracht.

GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 298.300 euro en van 4.292.596 euro op 
4.590.896 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 821.000 euro en van 6.035.430 euro op 
6.856.430 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 146.300 euro en van 1.056.900 euro op 
1.203.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 66.700 euro op 
79.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 16.700 euro en van 317.700 euro op 
334.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt verminderd met 2.000 euro en van 29.500 euro op 27.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt verminderd met 300 euro en van 1.400 euro op 1.100 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 777.000 euro op 
791.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6210 wordt verminderd met 500 euro en van 39.100 euro op 38.600 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt vermeerderd met 339.800 euro en van 29.032.344 euro op 
29.372.144 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt vermeerderd met 181.200 euro en van 2.155.900 euro op 
2.337.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt vermeerderd met 185.500 euro en van 6.397.700 euro op 
6.583.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 71.000 euro en van 931.300 euro op 
860.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 7.100 euro en van 41.600 euro op 34.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 28.000 euro en van 740.300 euro op 
712.300 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 5.000 euro en van 53.300 euro op 48.300 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt verminderd met 9.700 euro en van 129.600 euro op 
119.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt vermeerderd met 100 euro en van 15.900 euro op 16.000 
euro gebracht.

- Een krediet van 900 euro wordt bepaald op artikel 104/0101/6280 (nieuw) met als opgave "Diverse 
personeelskosten".

- Het krediet van artikel 104/0280/6131 wordt vermeerderd met 19.500 euro en van 90.500 euro op 
110.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 105/0210/6131 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 88.100 euro op 
108.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 736.600 euro op 
746.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 174.000 euro op 
206.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0270/6131 wordt verminderd met 1.600 euro en van 12.600 euro op 11.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0510/6131 wordt verminderd met 4.000 euro en van 344.800 euro op 
340.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt verminderd met 175.000 euro en van 575.000 euro op 
400.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/1100/6150 wordt verminderd met 100.000 euro en van 975.000 euro op 
875.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 750 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/6100 (nieuw) met als opgave "Huur- en 
huurlasten".
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- Het krediet van artikel 762/0101/6131 wordt verminderd met 9.000 euro en van 15.000 euro op 6.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/0101/6132 wordt vermeerderd met 19.250 euro en van 78.600 euro op 
97.850 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/0101/6150 wordt verminderd met 9.000 euro en van 10.000 euro op 1.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/6132/02 wordt vermeerderd met 2.210 euro en van 469.590 euro op 
471.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt verminderd met 80.970 euro en van 174.400 euro op 
93.430 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/1210/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 8.000 euro op 38.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1430/6401 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 50.000 euro op 57.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1590/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 30.000 euro op 
55.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 55.000 euro en van 110.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/1800/6401 wordt vermeerderd met 9.200 euro en van 500.000 euro op 
509.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 60.000 euro en van 910.000 euro op 
850.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 90.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0280/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Bibnet - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Het krediet van artikel 778/0360/6401 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 20.000 euro op 22.500 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 179.000 euro op 
194.000 euro gebracht.
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- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0380/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - VVJ Vlaams Brabant (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 761/0260/6132 wordt verminderd met 41.500 euro en van 414.500 euro op 
373.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0330/6401 wordt vermeerderd met 9.400 euro en van 180.000 euro op 
189.400 euro gebracht.

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 761/0420/6401 (nieuw) met als opgave "Subsidie 
Artefact - werkingssubsidies aan gezinnen".

- Het krediet van artikel 732/0100/6100 wordt vermeerderd met 6.900 euro en van 60.000 euro op 66.900 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt verminderd met 2.900 euro en van 233.500 euro op 
230.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6133 wordt vermeerderd met 54.100 euro en van 181.700 euro op 
235.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/6150 wordt vermeerderd met 14.000 euro en van 110.900 euro op 
124.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 139.600 euro op 
145.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6150 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 187.200 euro op 
212.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 48.000 euro op 56.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 3.700 euro en van 45.000 euro op 48.700 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 27.000 euro op 30.000 
euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 764/0330/6401 wordt vermeerderd met 58.600 euro en van 58.600 euro op 
117.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 105.000 euro op 
115.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6133 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 89.000 euro op 
99.000 euro gebracht.

- Een krediet van 220 euro wordt bepaald op artikel 834/0350/6401/02 (nieuw) met als opgave "Subsidies 
telefoonprojecten - werkingssubsidies aan gezinnen (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 160/0150/6401 wordt verminderd met 4.000 euro en van 10.000 euro op 6.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 160/0150/6402 wordt vermeerderd met 500 euro en van 10.000 euro op 10.500 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 81.500 euro en van 138.500 euro op 
220.000 euro gebracht.

- 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 801/0290/6405 wordt vermeerderd met 160.940 euro en van 300.000 euro op 
460.940 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt verminderd met 244.720 euro en van 963.500 euro op 
718.780 euro teruggebracht.

- Een krediet van 13.860 euro wordt bepaald op artikel 160/0400/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve werkingssubsidie voor de opstart van een vrijwilligersacademie - ".

- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 801/0410/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie vzw Centrum Ganspoel - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt vermeerderd met 52.000 euro en van 58.000 euro op 
110.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 844/0100/6402 wordt verminderd met 5.000 euro en van 50.000 euro op 45.000 
euro teruggebracht.
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- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 844/0200/6405 (nieuw) met als opgave 
"Impulsbeleid - nom investeringssubsidiewerkingssubsidie vzw Villa Clementina".

- Het krediet van artikel 871/0210/6132/02 wordt vermeerderd met 1.300 euro en van 4.590 euro op 5.890 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 871/0400/6401/02 wordt vermeerderd met 7.030 euro en van 5.920 euro op 
12.950 euro gebracht.

- Een krediet van 85.320 euro wordt bepaald op artikel 871/0410/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Intergemeentelijke samenwerking preventiebeleid - werkingssubsidies aan overheden (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 871/0280/6401 wordt vermeerderd met 17.000 euro en van 33.000 euro op 
50.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 871/0410/6402 wordt verminderd met 35.000 euro en van 210.000 euro op 
175.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 871/0470/6401 wordt verminderd met 14.500 euro en van 31.500 euro op 17.000 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0150/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie UZ Leuven - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 23.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0160/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie KHL - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 17.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0170/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie CGG Ahasverus - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 871/0180/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Crohn Colitis ulcerosa vereniging vzw - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0190/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Similes - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Het krediet van artikel 852/0160/6120 wordt verminderd met 1.000 euro en van 6.000 euro op 5.000 
euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 852/0160/6132 wordt verminderd met 400 euro en van 2.000 euro op 1.600 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 12.480 euro en van 106.000 euro op 
118.480 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 832/0300/6402 wordt vermeerderd met 6.300 euro en van 4.500 euro op 10.800 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 840/0400/6401 wordt verminderd met 14.000 euro en van 40.000 euro op 26.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 840/0450/6401 wordt vermeerderd met 7.700 euro en van 5.000 euro op 12.700 
euro gebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 840/0460/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie OCMW Halle - werkingssubsidies a/gezinnen".

- Het krediet van artikel 852/0400/6120 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 120.000 euro op 
130.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0410/6200 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 120.000 euro op 
130.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0410/6230 wordt vermeerderd met 2.900 euro en van 34.800 euro op 37.700 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 900/0340/6406/02 wordt vermeerderd met 24.250 euro en van 1.706.750 euro op 
1.731.000 euro gebracht.

- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 923/0700/6405/02 (nieuw) met als opgave "Premies 
particulieren aanpassing woningen - investeringssubsidies (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 900/0310/6402 wordt verminderd met 50.000 euro en van 200.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0370/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 50.000 euro op 25.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0150/6406 wordt verminderd met 170.000 euro en van 350.000 euro op 
180.000 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 1.183.500 euro wordt bepaald op artikel 923/0160/6405 (nieuw) met als opgave "PIVO-
woonzone - investeringssubsidie".

- Het krediet van artikel 923/0700/6405 wordt vermeerderd met 450.000 euro en van 800.000 euro op 
1.250.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt vermeerderd met 600.000 euro en van 900.000 euro op 
1.500.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/0120/6401/02 wordt vermeerderd met 29.000 euro en van 50.910 euro op 
79.910 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/2620/6401/02 wordt vermeerderd met 95.310 euro en van 512.420 euro op 
607.730 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/4700/6401/02 wordt vermeerderd met 118.680 euro en van 193.360 euro op 
312.040 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 529/0500/6402/02 wordt vermeerderd met 30.600 euro en van 93.780 euro op 
124.380 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/1000/6400 wordt verminderd met 8.360 euro en van 60.000 euro op 51.640 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/2620/6401 wordt verminderd met 20.000 euro en van 49.500 euro op 29.500 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 24.360 euro wordt bepaald op artikel 526/5800/6132 (nieuw) met als opgave "Regional 
Branding Hageland - technische werkingskosten".

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0210/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Leader Hageland - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0220/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nomintatieve subsidie VOKA - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0230/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Innovatiecentrum Vlaams-Brabant - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0240/6131 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve werkingskosten I-Cleantech".
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- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met 42.100 euro en van 133.400 euro op 
91.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 621/0410/6401 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 35.000 euro op 42.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6002 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 20.000 euro op 25.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6110 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 6.500 euro op 9.500 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/6132 wordt vermeerderd met 24.000 euro en van 38.100 euro op 
62.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 876/0400/6402 wordt verminderd met 25.000 euro en van 185.000 euro op 
160.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 876/0401/6402 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 35.000 euro op 
60.000 euro gebracht.

- 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 879/0230/6132 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 305.700 euro op 
330.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 285.000 euro op 
385.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0306/6401 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 75.000 euro op 
125.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0450/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 26.300 euro op 
36.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0500/6406 wordt vermeerderd met 51.200 euro en van 198.800 euro op 
250.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 879/0540/6401 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 45.000 euro op 
60.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0820/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0890/6402 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Een krediet van 876.700 euro wordt bepaald op artikel 879/0560/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Koesterbuurten - werkingssubsidies a/ gezinnen".

- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 127.000 euro op 
147.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6000 wordt vermeerderd met 7.100 euro en van 22.900 euro op 30.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6003 wordt vermeerderd met 13.200 euro en van 31.800 euro op 
45.000 euro gebracht.

- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6120 (nieuw) met als opgave "Erelonen, 
presentiegelden, vergoedingen".

- Het krediet van artikel 106/0100/6131 wordt vermeerderd met 4.600 euro en van 51.400 euro op 56.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 21.400 euro en van 37.600 euro op 
59.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6133 wordt vermeerderd met 10.400 euro en van 63.000 euro op 
73.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6150 wordt vermeerderd met 100.600 euro en van 69.400 euro op 
170.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6401 wordt verminderd met 540 euro en van 40.000 euro op 39.460 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 540 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/6402 (nieuw) met als opgave 
"Schietstanden - werkingssubsidies a/ overheden".
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- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt vermeerderd met 33.900 euro en van 60.900 euro op 
94.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt vermeerderd met 9.800 euro en van 17.600 euro op 27.400 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt verminderd met 71.800 euro en van 284.800 euro op 
213.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6132 wordt verminderd met 8.500 euro en van 34.000 euro op 25.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt verminderd met 20.600 euro en van 82.500 euro op 61.900 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt verminderd met 5.900 euro en van 23.800 euro op 17.900 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 335/0100/6110 (nieuw) met als opgave "Reis- en 
verblijfskosten".

- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 130.000 euro op 
135.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 43.000 euro op 
53.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met 70.000 euro en van 360.000 euro op 
430.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt vermeerderd met 48.000 euro en van 295.000 euro op 
343.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt vermeerderd met 13.800 euro en van 85.200 euro op 
99.000 euro gebracht.

- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0360/6131 (nieuw) met als opgave "Provinciale 
visserijcommissie - administratieve kosten".
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- Het krediet van artikel 482/0350/6136 wordt vermeerderd met 6.210 euro en van 400.000 euro op 
406.210 euro gebracht.

- Een krediet van 1.000 euro wordt bepaald op artikel 420/0100/6120 (nieuw) met als opgave "Erelonen, 
presentiegelden, vergoedingen".

- Het krediet van artikel 420/0100/6132 wordt verminderd met 1.000 euro en van 5.500 euro op 4.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 421/0720/6406 wordt verminderd met 91.500 euro en van 250.000 euro op 
158.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 423/0200/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 60.000 euro op 65.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 423/0270/6402 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 150.000 euro op 
225.000 euro gebracht.

- Een krediet van 11.500 euro wordt bepaald op artikel 423/0350/6132 (nieuw) met als opgave 
"Signalisatie/Bewegwijzering HST-fietsroute - technische werkingskosten".

- Het krediet van artikel 930/0230/6131 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 48.500 euro op 51.500 
euro gebracht.

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 930/0330/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie stationsomgeving - werkingssubsidies aan overheden".

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 3.467.580 euro en van 25.032.320 euro 
op 28.499.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 821.000 euro en van 6.035.430 euro op 
6.856.430 euro gebracht.

- Een krediet van 12.560 euro wordt bepaald op artikel 060/0600/7802 (nieuw) met als opgave "Afname 
van het buitengewoon reservefonds".

- Een krediet van 447.820 euro wordt bepaald op artikel 124/0200/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies Vlaamse Gemeenschap".
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- Het krediet van artikel 923/0750/1511 wordt vermeerderd met 900.000 euro en van 837.600 euro op 
1.737.600 euro gebracht.

- Een krediet van 2.350.000 euro wordt bepaald op artikel 731/0100/2211BO (nieuw) met als opgave "De 
Ring Leuven - verkoop gebouwen".

BUITENGEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met 45.000 euro en van 70.000 euro op 
115.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt vermeerderd met 325.000 euro en van 2.655.000 euro op 
2.980.000 euro gebracht.

- Een krediet van 2.200.000 euro wordt bepaald op artikel 124/0210/2211 (nieuw) met als opgave "Oud 
Wijnpersgebouw (gesplitst krediet) - Inrichting en groot onderhoud gebouwen".

- Het krediet van artikel 761/0101/2200 wordt verminderd met 8.000 euro en van 8.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2211 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 51.700 euro op 59.700 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt vermeerderd met 950 euro en van 29.100 euro op 30.050 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/2440 wordt vermeerderd met 1.950 euro en van 7.300 euro op 9.250 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2200 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 156.700 euro op 
181.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2400 wordt vermeerderd met 12.000 euro en van 32.400 euro op 
44.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt verminderd met 4.000 euro en van 58.500 euro op 54.500 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 3.645.000 euro wordt bepaald op artikel 732/0101/2210 (nieuw) met als opgave 
"Aanschaf gebouwen".
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- Het krediet van artikel 735/0100/2200 wordt vermeerderd met 20.560 euro en van 10.000 euro op 
30.560 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt verminderd met 6.000 euro en van 307.000 euro op 
301.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/2400 wordt vermeerderd met 8.600 euro en van 13.600 euro op 22.200 
euro gebracht.

- Een krediet van 8.250 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/2200 (nieuw) met als opgave "Terreinen 
en gronden".

- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines en uitrusting".

- Het krediet van artikel 752/0100/2440 wordt verminderd met 5.000 euro en van 14.750 euro op 9.750 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 764/0100/2440 wordt vermeerderd met 37.000 euro en van 20.000 euro op 
57.000 euro gebracht.

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0500/2100 (nieuw) met als opgave "Plannen 
en studies".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0500/2200 (nieuw) met als opgave "Terreinen 
en gronden".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0500/2211 (nieuw) met als opgave "Inrichting 
en groot onderhoud gebouwen".

- Het krediet van artikel 760/0100/2310 wordt vermeerderd met 600 euro en van 2.500 euro op 3.100 euro 
gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt verminderd met 6.600 euro en van 37.000 euro op 30.400 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2410 (nieuw) met als opgave "Andere 
roerende investeringen".

- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 3.315.000 euro op 
3.355.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 40.000 euro en van 235.000 euro op 
195.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 132.500 euro op 
172.500 euro gebracht.

- Een krediet van 432.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0390/2900 (nieuw) met als opgave 
"renteloze lening stad Halle".

- Het krediet van artikel 923/0720/2900/02 wordt vermeerderd met 20.650 euro en van 34.240 euro op 
54.890 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0750/2200 wordt vermeerderd met 1.000.000 euro en van 1.350.000 euro op 
2.350.000 euro gebracht.

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0155/2900 (nieuw) met als opgave "renteloze 
lening vzw Streekproducten - toegestane leningen".

- Het krediet van artikel 610/0300/2200 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 83.000 euro op 
113.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/2400 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 5.000 euro op 8.000 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt verminderd met 55.000 euro en van 60.700 euro op 5.700 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/2211 wordt verminderd met 20.000 euro en van 50.000 euro op 30.000 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamateriaal".

- Het krediet van artikel 106/0100/2400 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 
20.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/2440 wordt verminderd met 95.000 euro en van 135.000 euro op 
40.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 482/0761/2260 wordt vermeerderd met 125.000 euro en van 1.675.000 euro op 
1.800.000 euro gebracht.

- Een krediet van 135.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/2900 (nieuw) met als opgave 
"Renteloze lening".

- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt verminderd met 100.000 euro en van 1.000.000 euro op 
900.000 euro teruggebracht.

Leuven, 22 mei 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, 25 mei 2012
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Nr. 25 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Aarschot' - definitieve vaststelling
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 
2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot 
aanvulling van het besluit van 11 mei 2004;

Gelet op het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, door de deputatie 
goedgekeurd op 19 mei 2011 en dat in de plenaire vergadering van 21 juni 2011 besproken werd;

Overwegende dat op 15 juli 2011 de bevoegde Vlaamse administratie meedeelde dat het plan-
MER 'afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot' (PLIR0006) goedgekeurd werd door de
bevoegde Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 4 oktober 2011 betreffende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Aarschot';

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 24 oktober 2011 tot en met 23
december 2011, waarbij 13 bezwaarschriften en adviezen ingediend werden;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 
27 februari 2012;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 15 maart 2012, voorstelt het advies van de 
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening te volgen;

Overwegende dat de raadscommissie in vergadering van 24 april 2012 beslist heeft om het 
voorstel van aanpassing door de PROCORO en de deputatie te volgen, behalve wat betreft de 
beperking van de bouwhoogte in het deelplan Demerparking; dat de ligging van de 
Demerparking nabij het stadscentrum en de goede bereikbaarheid via de weg en het openbaar 
vervoer maken dat dit gebied grote potenties biedt voor stedelijke ontwikkelingen; dat het een 
toplocatie is in het kleinstedelijk gebied Aarschot; dat in die zin de aanpassing van de 
verordenende voorschriften om de bouwhoogte van 20m te verlagen tot 15m (met voor 1/3 van 
de zone voor nieuwbouw de mogelijkheid tot 20m bouwhoogte) te beperkend is en in 
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tegenspraak met de wens om de zone stedelijk te ontwikkelen; dat de randvoorwaarden bepaald 
door het ruimtelijk uitvoeringsplan en de milieu-effectenrapportage stellen dat het aantal huidige 
parkeerplaatsen moet behouden blijven en nieuwe parkeerbehoeften moeten leiden tot de 
ontwikkeling van extra parkeeraanbod; dat de randvoorwaarden voor water echter bepalen dat er 
geen ondergrondse parkeerplaatsen mogelijk zijn; dat dit betekent dat nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen dus in de hoogte moeten gebouwd worden én ook nieuw parkeeraanbod hierin 
zullen moeten opnemen; dat een bouwhoogte van 15m in die zin te beperkend is om enige vorm 
van stedelijkheid en programma te kunnen ontwikkelen; dat een bouwhoogte van 20m ruimere 
mogelijkheden biedt om een programma te ontwikkelen en te voldoen aan de creatie van extra 
parkeeraanbod. 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Aarschot' omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch 
plan, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot' wordt ter 
goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 22 mei 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, 25 mei 2012
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Nr. 26 Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Intratuin' te 
Aarschot, 'Rijbanen' te Overijse en 'De Slaapadviseur' te Ternat -
definitieve vaststelling
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 
2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot 
aanvulling van het besluit van 11 mei 2004;

Gelet op het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, door de deputatie 
goedgekeurd op 19 mei 2011 en dat in de plenaire vergadering van 23 juni 2011 besproken werd;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 september 2011 betreffende de voorlopige 
vaststelling van de ontwerpen van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Intratuin' te 
Aarschot, 'Rijbanen' te Overijse en 'De Slaapadviseur' te Ternat;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 10 oktober 2011 tot en met 9 december 
2011, waarbij 3 adviezen en geen bezwaren werden ingediend voor 'De Slaapadviseur' en 
'Rijbanen Vlaams-Brabant' te Overijse en 3 adviezen en 1 bezwaar werden ingediend voor 
'Intratuin' te Aarschot;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 
27 februari 2012;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 29 maart 2012, voorstelt het advies van de 
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening te volgen;

Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:

Artikel 1
De ontwerpen van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Intratuin' te Aarschot, 'Rijbanen 
Vlaams-Brabant' en 'De Slaapadviseur' te Ternat omvattende een toelichtingsnota, 
stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, worden definitief vastgesteld.

Art. 2
De provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen worden ter goedkeuring doorgestuurd naar de 
Vlaamse regering.

Leuven, 22 mei 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, 5 juni 2012
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Nr. 27 Wijziging arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeels-
leden van de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-
Brabant inrichtende macht is
(Directie cultuur en onderwijs - dienst onderwijs)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

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

Gelet op de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de 
vakbonden van haar personeel;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot 
regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het 
secundair onderwijs;

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige 
personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor 
leerlingenbegeleiding;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het 
schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds beroepssecundair 
onderwijs) en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het 
personeel in het basisonderwijs;

Gelet op het decreet van 2 maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden in het 
volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de 
bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de 
centra voor volwassenenonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het 
schooljaar in het secundair onderwijs (voltijds gewoon, buitengewoon en deeltijds beroeps), 
erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;

Gelet op de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk;
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Gelet op de beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie Vlaams-
Brabant van 23 maart 2006;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 21 november 2006 
betreffende de goedkeuring van het arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden 
van de provinciale onderwijsinstellingen;

Overwegende dat het verduidelijken van de arbeidsvoorwaarden als aanvulling op de individuele 
arbeidsovereenkomsten door middel van een arbeidsreglement, de relatie tussen de werkgever en 
zijn personeelsleden enkel ten goede kan komen;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het arbeidsreglement te wijzigen voor de 
gesubsidieerde personeelsleden van de provinciale onderwijsinstellingen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de 
onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, zoals 
gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2
Het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van de 
onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, zoals 
gevoegd bij dit besluit, treedt in werking op 1 juli 2012.

Art. 3
Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde 
personeelsleden van de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende 
macht is, worden ingediend bij het Gewestelijk Bureau voor de Inspectie van de Sociale Wetten 
van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Art. 4
Een afschrift van dit besluit en van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde 
personeelsleden van de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende 
macht is, worden toegestuurd aan alle leden van het hoogoverlegcomité en het bijzonder 
onderhandelingscomité.
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Art. 5
Een afschrift van het gewijzigde arbeidsreglement voor de gesubsidieerde personeelsleden van 
de onderwijsinstellingen, waarvan de provincie Vlaams-Brabant inrichtende macht is, wordt 
bezorgd aan alle gesubsidieerde personeelsleden van de onderwijsinstellingen van de provincie 
Vlaams-Brabant.

Leuven, 22 mei 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, 5 juni 2012
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Provincie Vlaams-Brabant

ARBEIDSREGLEMENT VOOR DE GESUBSIDIEERDE 
PERSONEELSLEDEN VAN DE 

ONDERWIJSINSTELLINGEN, WAARVAN DE 
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT INRICHTENDE 

MACHT IS

PSBO De Sterretjes
Veldbornstraat 89 te 3300 Tienen

PISO
Alexianenweg 2 te 3300 Tienen

CVO De Nobel
Alexianenweg 2 te 3300 Tienen
Mechelsevest 72 te 3000 Leuven

De Wijnpers
Mechelsevest 72 te 3000 Leuven
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ALGEMENE BEPALINGEN

Draagwijdte
Artikel 1
Dit arbeidsreglement regelt aanvullende bepalingen betreffende de arbeidsverhoudingen tussen
de inrichtende macht van de provinciale onderwijsinstellingen vermeld in artikel 4 van dit 
arbeidsreglement, namelijk het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - Provincieplein 1 te 3010 Leuven 
(Kessel-Lo), en de personeelsleden vermeld in artikel 4 van dit arbeidsreglement.

Artikel 2
Dit arbeidsreglement heeft een afdwingbaar karakter, maar is echter ondergeschikt aan dwingende 
wetsbepalingen en hun uitvoeringsbesluiten, aan collectieve arbeidsovereenkomsten en aan de individuele 
geschreven arbeidsovereenkomst.

Artikel 3
Ieder personeelslid wordt geacht onderstaand reglement te kennen en te aanvaarden en verbindt zich ertoe 
de voorschriften ervan na te leven. Er kan alleen, in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer, 
in individuele gevallen, tijdelijk of definitief, worden van afgeweken zonder dat echter de bestaande 
andere wettelijke of reglementaire voorschriften worden overtreden; deze afwijkingen dienen schriftelijk 
minstens in tweevoud (één exemplaar voor de inrichtende macht en één exemplaar voor het personeelslid) 
te worden vastgelegd.

Toepassingsgebied
Artikel 4
Dit reglement is van toepassing op de gesubsidieerde personeelsleden behorend tot de categorieën 
bestuurs- en onderwijzend personeel, paramedisch personeel, sociaal en medisch personeel, beleids- en 
ondersteunend personeel van de volgende onderwijsinstellingen:

- de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, Veldbornstraat 89 te 3300 
Tienen;

- De Wijnpers, Mechelsevest 72 te 3000 Leuven;
- het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen
- en het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, Alexianenweg 2 te 3300 Tienen.

Buiten de hoofdvestigingsplaats heeft het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel een 
vestigingsplaats in gebouwen gelegen op de Mechelsevest 72 te 3000 Leuven.

PRESTATIEREGELING, VERLOVEN EN DERGELIJKE

Arbeidsduur
Artikel 5
§1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen wordt elk personeelslid geacht in dienstactiviteit 
te zijn.

§2. Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in De Wijnpers 
en/of het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs verloopt de arbeidsweek binnen de grenzen van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het schooljaar in het 
secundair onderwijs (voltijds gewoon, buitengewoon en deeltijds beroeps), erkend, gefinancierd of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale
School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes en/of het Centrum voor Volwassenenonderwijs De 
Nobel verloopt de arbeidsweek binnen de grenzen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 
1991 tot organisatie van het schooljaar in het basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds 
beroepssecundair onderwijs) en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of 
gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap
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§3. De normale openingsuren van de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes 
liggen tussen de volgende grenzen:
Openingsuren school van … tot …
Maandag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur

namiddag 12.25 uur 15.40 uur
Dinsdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur

namiddag 12.25 uur 15.15 uur
Woensdag voormiddag 08.30 uur 12.00 uur
Donderdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur

namiddag 12.25 uur 15.15 uur
Vrijdag voormiddag 08.30 uur 12.25 uur

namiddag 12.25 uur 15.15 uur

Buiten deze openingsuren in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes is er ook 
in opvang voorzien tussen de volgende uren:
Opvang van … tot …
Maandag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur

namiddag 15.15 uur 18.00 uur
Dinsdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur

namiddag 15.15 uur 18.00 uur
woensdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur
Donderdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur

namiddag 15.15 uur 18.00 uur
Vrijdag voormiddag 07.15 uur 08.30 uur

namiddag 15.15 uur 18.00 uur

De normale openingsuren van De Wijnpers liggen tussen de volgende grenzen:
Openingsuren school van … tot …
Maandag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Dinsdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Woensdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur
Donderdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Vrijdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur

De normale openingsuren van het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs liggen tussen de 
volgende grenzen:
Openingsuren school van … tot …
Maandag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Dinsdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Woensdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Donderdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur
Vrijdag voormiddag 08.00 uur 12.00 uur

namiddag 12.00 uur 16.30 uur

De normale openingsuren van het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, vestiging Tienen en 
vestiging Leuven, liggen tussen de volgende grenzen: 
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Openingsuren school van … tot …
Maandag voormiddag 08.00 uur 13.00 uur

namiddag 13.00 uur 18.00 uur
avond 18.00 uur 22.30 uur

Dinsdag voormiddag 08.00 uur 13.00 uur
namiddag 13.00 uur 18.00 uur
avond 18.00 uur 22.30 uur

Woensdag voormiddag 08.00 uur 13.00 uur
namiddag 13.00 uur 18.00 uur
avond 18.00 uur 22.30 uur

Donderdag voormiddag 08.00 uur 13.00 uur
namiddag 13.00 uur 18.00 uur
avond 18.00 uur 22.30 uur

Vrijdag voormiddag 08.00 uur 13.00 uur
namiddag 13.00 uur 18.00 uur
avond 18.00 uur 22.30 uur

Weekend voormiddag 08.00 uur 13.00 uur
namiddag 13.00 uur 18.00 uur

§4. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen vindt de uitvoering van de schoolopdracht plaats 
binnen bovenstaande openingsuren.

In het buitengewoon basisonderwijs is het prestatiestelsel van het personeel vastgelegd in het decreet 
basisonderwijs van 25 februari 1997 en in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 
betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs.

In het secundair onderwijs is het prestatiestelsel voor het onderwijzend personeel vastgelegd in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het 
prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs.

In het volwassenenonderwijs is het prestatiestelsel voor het personeel vastgelegd in het decreet van 2 
maart 1999 tot regeling van een aantal aangelegenheden in het volwassenenonderwijs en in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 9 februari 2001 betreffende de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en 
bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs.

§5. Voor het personeel worden de te leveren prestaties door de directie van de onderwijsinstelling bepaald 
met inachtneming van de door de deputatie of de provincieraad aan het personeelslid toegekende 
ambtsbevoegdheid of opdracht, zodanig dat zij in aanmerking komen voor weddesubsidies toegekend 
door de Vlaamse Gemeenschap, en rekening houdend met de aard van het te vervullen ambt en de 
specificiteit van de dienst of afdeling waar de prestaties worden vervuld.

§6. De individuele lesroosters van het onderwijzend personeel worden zowel bij indiensttreding als 
jaarlijks voor de aanvang van het schooljaar opgesteld in minimaal 2 exemplaren; één exemplaar is 
bestemd voor het personeelslid en het ander exemplaar ligt ter inzage op de plaats waar ook dit 
arbeidsreglement ter inzage ligt. Bij elke wijziging van het lessenrooster ontvangt het betrokken 
personeelslid een aangepaste versie en wordt de aangepaste versie eveneens ter inzage gelegd op de plaats 
waar ook dit arbeidsreglement ter inzage ligt.

§7. Indien een personeelslid in meer dan één onderwijsinstelling tewerkgesteld wordt, houden de 
betrokken directies vooraf overleg over het werkrooster van de betrokkene.

§8. Het individueel wekelijks werkrooster van de andere personeelscategorieën wordt door de respectieve 
directies bewaard op de plaats waar ook dit arbeidsreglement wordt bewaard. Bij elke wijziging van dit 
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wekelijks werkrooster ontvangt het personeelslid een aangepaste versie en wordt de aangepaste versie 
eveneens ter inzage gelegd op de plaats waar ook dit arbeidsreglement ter inzage ligt.

§9. De rustpauzes in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs worden als volgt toegekend:
- voormiddag: van 10.30 uur tot 10.45 uur;
- middag: van 12.25 uur tot 13.25 uur;
- namiddag: van 14.15 uur tot 14.25 uur.

De rustpauzes in De Wijnpers, eerste graad en het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs worden 
als volgt toegekend:

- voormiddag: van 10.10 uur tot 10.20 uur;
- middag: van 12.00 uur tot 12.50 uur;
- namiddag: van 14.30 uur tot 14.40 uur.

De rustpauzes in De Wijnpers, tweede en derde graad worden als volgt toegekend:
- voormiddag: van 11.00 uur tot 11.10 uur;
- middag: ofwel van 12.00 uur tot 12.50 uur ofwel van 12.50 uur tot 13.40 uur;
- namiddag: van 15.20 uur tot 15.30 uur.

De namiddagpauze in De Wijnpers valt weg op donderdag en vrijdag indien de middagrustpauze start om 
12.50 uur. In dit geval duurt de middagrustpauze wel van 12.50 uur tot 13.50 uur.

De rustpauzes in het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel worden als volgt toegekend:
- middagpauze van 50 minuten: tussen 12 uur en 14 uur

De hierboven vermelde rustpauzes vallen samen met de pauzes van de leerlingen. Bijgevolg, wanneer de 
pauzes van de leerlingen om één of andere reden wijzigen, dan wijzigen ook de hierboven vermelde 
rustpauzes naar analogie met de gewijzigde pauzes van de leerlingen.

In onderling overleg tussen het betrokken personeelslid en de directeur kunnen de middagrustpauzes 
worden verplaatst of ingekort, met dien verstande dat elk personeelslid recht heeft op een 
middagrustpauze van minstens dertig minuten. De werkgever heeft de plicht deze 30 minuten toe te 
kennen. Wanneer de werknemer geen gebruik maakt van deze 30 minuten, zal dit half uur toch niet als 
werktijd geteld worden. De rustpauzes worden niet meegerekend als prestatie.

§10. De personeelsleden zijn ertoe gehouden deel te nemen aan de vergaderingen en andere activiteiten 
van schoolse en opvoedende aard die de inrichtende macht organiseert. Deze activiteiten vinden in 
principe plaats tijdens de schooluren of aansluitend daaraan. De directie ziet erop toe dat de taken billijk 
verdeeld worden.

De personeelsleden wonen de personeelsvergaderingen en de pedagogische studiedag bij.

Oudercontacten of cursistencontacten kunnen zowel tijdens de dag als 's avonds plaatsvinden. De 
personeelsleden zijn hierbij aanwezig volgens de door de directie uitgewerkte regeling.

Opendeurdagen, schoolfeesten en activiteiten in het belang van de school kunnen buiten de normale 
werkuren georganiseerd worden. In dat geval kunnen de personeelsleden verplicht worden om hierbij 
aanwezig te zijn met een maximum van 3 dagen (opendeurdagen inbegrepen). Hierbij moet rekening 
gehouden worden met de persoonlijke, sociale en familiale situatie van het personeelslid. Behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden worden de data van voorvernoemde activiteiten meegedeeld voor eind 
september. 

Voor PSBO De Sterretjes: Enkel bij afwezigheid van de reguliere busbegeleiding door overmacht 
verzekeren de personeelsleden de busbegeleiding op basis van vrijwilligheid. Dit wordt gecoördineerd 
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door de directie die zorgt voor een billijke verdeling bij afwezigheid van maximum 9 dagen en die in alle 
gevallen zo snel mogelijk een reguliere vervanging organiseert.

§11. Volgens de noodzakelijkheid en rekening houdend met de eisen van een billijke verdeling van de 
taken doet de directie een beroep op de personeelsleden om de afwezige collega's te vervangen.

Rustdagen, feestdagen en vakantieregeling
Artikel 6
§1. Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale 
School voor Buitengewoon Onderwijs PSBO De Sterretjes, De Wijnpers en/of het Provinciaal Instituut 
voor Secundair Onderwijs, zijn de normale rustdagen:

- zaterdagen en zondagen;
- de wettelijke feestdagen en de dagen die de wettelijke feestdagen vervangen;
- de vakantiedagen;
- de facultatieve verlofdagen.

Voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs De Nobel, zijn de normale rustdagen:

- de zondagen;
- de wettelijke feestdagen en de dagen die de wettelijke feestdagen vervangen;
- de vakantiedagen;
- de facultatieve verlofdagen.

§2. De wettelijke en decretale feestdagen voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, 
die tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, De Wijnpers 
en/of het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Onze-
Lieve-Heer Hemelvaart en de dag nadien, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, Maria-Hemelvaart, 1 
november, 11 november en 25 december.

De wettelijke en decretale feestdagen voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die 
tewerkgesteld zijn in het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 
mei, Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, Maria-Hemelvaart, 1 november, 2 
november, 11 november en 25 december.

§3. Het personeel geniet van een verlof of een terbeschikkingstelling volgens de modaliteiten vastgelegd 
in de onderwijsreglementering. Elk verlof en elke terbeschikkingstelling moet vooraf worden 
aangevraagd.

§4. De leden van het bestuurs-, onderwijzend- en administratief personeel, met uitzondering van de 
directeurs en adjunct-directeurs, genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt:

- kerstvakantie: twee weken;
- paasvakantie: twee weken;
- krokusvakantie: een week;
- zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus inbegrepen;
- herfstvakantie: een week.

De directeurs genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt:
- kerstvakantie: twee weken;
- paasvakantie: twee weken;
- krokusvakantie: een week;
- zomervakantie: van 6 juli tot 15 augustus;
- herfstvakantie: een week.

De adjunct-directeurs genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt:
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- kerstvakantie: twee weken;
- paasvakantie: twee weken;
- krokusvakantie: een week;
- zomervakantie: van 6 juli tot 25 augustus
- herfstvakantie: een week.

De leden van het ondersteunend personeel genieten een jaarlijks vakantieverlof, vastgesteld als volgt:
- kerstvakantie: twee weken;
- paasvakantie: twee weken;
- krokusvakantie: een week;
- zomervakantie: van 1 juli tot 25 augustus of van 6 juli tot 31 augustus
- herfstvakantie: een week.

Verder worden nog volgende prestaties vastgelegd tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en 
zomervakantie, dewelke te bepalen zijn in overleg met de directie:

- maximaal 3 dagen voor het paramedisch, medisch en sociaal personeel;
- maximaal 12 dagen voor het beleids- en administratief personeel, waarvan maximaal 10 dagen 

tijdens de zomervakantie;
- maximaal 12 dagen voor de technisch adviseur en de technisch adviseur-coördinator.

In het land- en tuinbouwonderwijs wordt aan de teeltleiders (praktijkleraars zonder les), voor zover dit 
verenigbaar is met de normale verzorging van de teelten en met het onderhoud van het didactisch 
materiaal, een ononderbroken periode van minimaal vijf vakantieweken verzekerd tijdens de 
zomervakantie en zo nodig wordt door de directie in overleg met de betrokken personeelsleden een 
passende regeling uitgewerkt. Van de teeltleiders mogen maximaal 20 prestatiedagen worden gevraagd, 
waarvan maximaal 10 dagen tijdens de zomervakantie en maximaal 10 dagen tijdens de andere periodes 
van dat schooljaar en dit rekening houdend met het feit dat in elk geval een ononderbroken periode van 
ten minste dertig vakantiedagen moet worden gewaarborgd. Een prestatiedag omvat maximaal 6 uur van 
60 minuten. In de loop van het daaropvolgende schooljaar worden de volgende compensatiedagen 
toegekend:

- voor de prestaties tijdens de zomervakantie wordt één compensatiedag toegekend vanaf de vijfde 
dag tot en met de tiende dag;

- voor de prestaties tijdens de andere periodes van het jaar wordt per prestatiedag één 
compensatiedag toegekend, dit is 10 dagen voor 10 extra prestatiedagen.

De maximumprestatie van de personeelsleden belast met de begeleiding van inhaalstages leerlingen of 
cursisten bedraagt ten hoogste 10 dagen tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie.

Alle personeelsleden kunnen tijdens het jaarlijks vakantieverlof verplicht worden om deel te nemen aan
extra samenkomsten van klassenraden bij betwisting van het eindresultaat door ouders of meerderjarige 
leerlingen, het afnemen en verbeteren van herexamens, klassenraden naar aanleiding van herexamens, de 
personeelsvergadering op het einde van de maand augustus, inschrijvingen en vakantiepraktijk. Het 
jaarlijks vakantieverlof tijdens de zomervakantie omvat een ononderbroken periode van ten minste 5 
weken.

De tabel van de ambtsverrichtingen tijdens de vakanties wordt door de directie opgemaakt met 
inachtneming van de billijke verdeling van de taken en in functie van de behoeften van de 
onderwijsinstelling. De directie maakt tijdig - wat betreft de extra prestaties tijdens de zomervakantie, dit 
is vóór 15 april - de lijst bekend van de prestaties die tijdens de vakanties noodzakelijk zijn voor de goede 
werking van de school.

§5. De facultatieve verlofdagen worden in het begin van het schooljaar vastgelegd conform het besluit 
van de Vlaamse Regering van 31 augustus 2001 tot organisatie van het schooljaar in het secundair 
onderwijs (voltijds gewoon, buitengewoon en deeltijds beroeps), erkend, gefinancierd of gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap voor de personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die 
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tewerkgesteld zijn in De Wijnpers en/of het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs en conform 
het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot organisatie van het schooljaar in het 
basisonderwijs, in het deeltijds onderwijs (niet-deeltijds beroepssecundair onderwijs) en in het onderwijs 
voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap voor de 
personeelscategorieën uit artikel 4 van dit reglement, die tewerkgesteld zijn in de Provinciale School voor 
Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes en/of het Centrum voor Volwassenenonderwijs De Nobel.

Andere verloven en afwezigheden
Artikel 7
§1. De personeelsleden kunnen van een omstandigheidsverlof genieten, binnen de perken van de 
reglementaire bepalingen, in het bijzonder:
- voor het huwelijk van het personeelslid: 1 werkdag
- voor de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner: 10 werkdagen
- voor het overlijden van de echtgeno(o)t(e), van de samenwonende partner, van een 

bloed- of aanverwant in de eerste graad: 4 werkdagen
- voor het huwelijk van een kind: 2 werkdagen
- voor het overlijden van een bloed- of aanverwant, die onder hetzelfde dak als het 

personeelslid woont, ongeacht de graad van verwantschap: 2 werkdagen
- voor het overlijden van een bloed- of aanverwant in de tweede graad, die niet onder 

hetzelfde dak woont als het personeelslid: 1 werkdag
- voor de verandering van standplaats in het belang van de dienst, indien de

verplaatsing de tegemoetkoming van de Staat in de vervoerskosten tot gevolg heeft:2 werkdagen

Indien de gebeurtenis waarvoor het omstandigheidsverlof wordt toegekend zich voordoet tijdens een 
periode van deeltijdse arbeid, wordt de duur van het omstandigheidsverlof in evenredige mate 
verminderd.

Een omstandigheidsverlof moet worden genomen op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding geeft 
tot het toekennen van het omstandigheidsverlof of ten minste ter gelegenheid van sommige 
omstandigheden die onmiddellijk uit de gebeurtenis voortvloeien. De directie en het personeelslid bepalen 
wel in gezamenlijk overleg wanneer dit wordt genomen.

Het personeelslid bezorgt de nodige verantwoordingsstukken aan de directeur/directrice of aan zijn/haar 
plaatsvervanger.

§2. De personeelsleden kunnen ook nog genieten van een uitzonderlijk verlof wegens overmacht die het 
gevolg is van de ziekte of van een ongeval overkomen aan de volgende met het personeelslid onder 
hetzelfde dak wonende personen: de echtgeno(o)t(e), de persoon met wie men samenwoont, een 
bloedverwant, een aanverwant, een met het oog op zijn adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij 
opgenomen persoon.

De duur van een uitzonderlijk verlof wegens overmacht mag, in hoofde van een personeelslid, per 
burgerlijk jaar niet meer dan vier dagen bedragen waarop de school werkelijk geopend is.

Met toepassing van dit uitzonderlijk verlof wegens overmacht is het personeelslid ertoe gehouden een 
medisch getuigschrift te bezorgen waaruit blijkt dat zijn of haar aanwezigheid vereist is.

§3. De personeelsleden hebben het recht afwezig te zijn voor het vervullen van staatsburgerlijke 
verplichtingen of van burgerlijke opdrachten die door de wetgever zijn opgelegd, zoals:
- het bijwonen van een bijeenkomst van een familieraad, bijeengeroepen door de vrederechter;
- het deelnemen aan een jury, de oproeping als getuige of persoonlijke verschijning voor de rechtbank;
- de uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau bij de 

parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen;
- de uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdbureau voor stemopneming bij de 
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parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen.

Ook voor deze afwezigheden is het personeelslid ertoe gehouden om aan de directeur of aan zijn/haar 
plaatsvervanger de bewijsstukken voor te leggen waaruit blijkt dat het om bedoelde verplichtingen of 
opdrachten gaat.

§4. Elke plotse afwezigheid (ziekte, uitzonderlijk verlof wegens overmacht, omstandigheidsverlof naar 
aanleiding van een overlijden, en dergelijke) of verlenging ervan wordt vóór 08.15 uur aan de 
onderwijsinstelling of aan de directie meegedeeld met vermelding van de reden en van de waarschijnlijke 
duur van de afwezigheid.

De andere afwezigheden (loopbaanonderbreking, afwezigheden en verloven voor verminderde prestaties, 
verlof om tijdelijk belast te worden met een andere opdracht, en dergelijke) worden meegedeeld en, 
indien de toestemming van de inrichtende macht vereist is, aangevraagd uiterlijk drie maanden vóór de 
aanvang ervan. Enkel in geval van overmacht kan van deze termijnen worden afgeweken. De aanvragen 
worden bezorgd aan de directie, die de aanvragen met haar advies opstuurt naar de inrichtende macht.

Behoudens overmacht, bezorgt het personeelslid vooraf aan zijn of haar plaatsvervanger de documentatie 
en de nodige hulpmiddelen voor de lessen. Eventueel geeft het personeelslid een vervangende taak op.

§5. De personeelsleden mogen hun onderwijsactiviteiten en/of andere opdrachten niet verlaten, inkorten, 
verplaatsen of verwisselen zonder voorafgaande toestemming van de directie.

REGLEMENTAIRE BEPALINGEN INZAKE RECHTSPOSITIE, UITBETALING VAN 
WEDDE EN WEDDESCHALEN

Artikel 8
§1. Het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het 
gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding is van toepassing.

§2. De weddetoelagen worden door de afdeling voor onderwijsdiensten van het Vlaamse ministerie van 
Onderwijs en Vorming rechtstreeks aan de statutaire personeelsleden of de contractuele personeelsleden 
ten laste van de afdeling voor onderwijsdiensten uitbetaald door overschrijving via de bankinstellingen, 
op het einde van de maand na vervallen periode.

Het loon wordt door het schoolbestuur rechtstreeks aan de contractuele personeelsleden - uitgezonderd de 
contractuele personeelsleden ten laste van de afdeling voor onderwijsdiensten - uitbetaald door 
overschrijving via de bankinstellingen, op het einde van de maand na vervallen periode.

Elk personeelslid kan zijn loonstaat opvragen op het personeelssecretariaat van de instelling.

§3. De weddeschalen per ambt en volgens de bekwaamheidsbewijzen zijn vastgesteld bij besluit van de 
Vlaamse Regering.

§4. De afdeling voor onderwijsdiensten van het Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming is voor de 
kinderbijslagen aangesloten bij de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, Trierstraat 70 te 
1040 Brussel, ter uitvoering van de wet van 6 juni 1992.
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RECHTEN EN PLICHTEN

Algemene rechten en plichten
Artikel 9
De bepalingen van titel II., hoofdstuk II. - Plichten en onverenigbaarheden van het decreet van 27 maart 
1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de 
gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding zijn van toepassing.

Specifieke rechten en plichten
Artikel 10
§1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de onderwijsinstelling. Zij is verantwoordelijk voor 
de naleving van de geldende arbeidsvoorwaarden en het opvolgen van de kwaliteit van het werk.

Bijgevolg is zij bevoegd om de aanwezigheid te controleren, de taken te verdelen, de medewerkers op de 
kwaliteit van het werk te wijzen, de voorschriften inzake veiligheid en hygiëne en andere dienstnota's na 
te leven en orde en tucht in de instelling te behouden. In deze hoedanigheid beschikt zij over de 
bevoegdheid om vaststellingen te doen.

Zij heeft ook de bevoegdheid om vast te stellen dat een personeelslid, dat zich op het werk aanbiedt, 
klaarblijkelijk niet in staat is om te werken en hem te verbieden het werk aan te vatten of voort te zetten 
wanneer dit gevaar zou opleveren voor hemzelf of voor anderen. De directie kan bij ernstige vermoedens 
van dronkenschap, het personeelslid voorstellen een door de controlegeneesheer uitgevoerde ademtest te 
laten ondergaan. Dit kan door middel van een spontaan onderzoek of tijdens een verplicht periodiek 
onderzoek.

Wanneer een personeelslid niet functioneert en wanneer dit duidelijk te wijten is aan middelenmisbruik 
(alcohol, medicatie, drugs, …) moet de directie het personeelslid wijzen op het niet functioneren. Onder 
middelenmisbruik dient te worden verstaan "het verlies van de voortdurende controle over zijn of haar 
daden waardoor normaal functioneren onmogelijk wordt. Wanneer deze problemen zich herhaaldelijk 
voordoen, dan wordt het personeelslid verplicht doorverwezen naar de sociale dienst van het 
provinciebestuur. Er wordt het personeelslid de kans geboden om zich te laten begeleiden en verzorgen. 
Daarnaast worden ook concrete schriftelijke afspraken gemaakt tussen de directie, de sociale dienst en de 
betrokkene in verband met de nazorg. Wanneer het personeelslid dat niet functioneert, de 
directeur/directrice is, dan moet de provinciegriffier hem of haar wijzen op het niet functioneren en in 
voorkomend geval, schriftelijke afspraken maken.

Wanneer een lid van de directie afwezig is, dan wordt dit lid vervangen en krijgt de vervang(st)er 
dezelfde rechten en plichten.

§2. De directie ziet toe op de invulling van het pedagogisch project en de realisatie van de leerplannen. 
Zij is verantwoordelijk voor de pedagogische begeleiding van het personeel.

§3. De directie deelt aan elk personeelslid de nodige informatie mee betreffende het pedagogisch project, 
de structuur en de visie van de onderwijsinstelling.

§4. De directie is verantwoordelijk voor de vaststelling van de opdracht van elk personeelslid met 
inachtneming van de bepalingen van het aanstellingsbesluit en rekening houdend met de pedagogische 
behoeften. Zij is tevens verantwoordelijk voor de samenstelling van de klasgroepen.

§5. De directie is verantwoordelijk voor de vaststelling van het wekelijkse werkrooster van de diensten 
van het personeel. Hierbij houdt zij eerst rekening met de eisen van de leerplannen, met de pedagogische 
behoeften en met de billijke verdeling van de taken. Voor het personeel met een volledige betrekking in 
de instelling kan dit wekelijkse werkrooster verdeeld worden over alle dagen waarop de school open is. 
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Voor het personeel met een onvolledige betrekking kan het wekelijkse werkrooster op een analoge 
proportionele wijze verdeeld worden.

Artikel 11
§1. De personeelsleden erkennen de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht en de bijzondere 
verantwoordelijkheid van de directie. Zij stellen alles in het werk om met hen en met hun collega's in de 
beste verstandhouding samen te werken aan de opvoedende opdracht van het provinciaal onderwijs. Zij 
onthouden zich van daden of woorden die afbreuk kunnen doen aan het gezag van de inrichtende macht, 
van de directie en van hun collega's.

§2. Van hun kant ondersteunen de inrichtende macht en de directie de personeelsleden in hun relatie ten 
opzichte van de collega's, de leerlingen(cursisten) en derden. De directie neemt in het bijzonder de 
begeleiding van de nieuwe personeelsleden ter harte.

§3. De betrokkenen handelen in een geest van wederzijdse samenwerking en in respect voor elkaars 
verantwoordelijkheden.

Artikel 12
§1. Met betrekking tot het jaarplan, de lesvoorbereidingen, de schoolagenda en de andere pedagogische 
aangelegenheden gelden volgende afspraken:
- de leden van het onderwijzend personeel zorgen voor een evenwichtige spreiding van de leerstof over 

het gehele schooljaar. Het paramedisch en sociaal personeel doet dit in overleg met de directie en de 
klassenraad;

- de leerstof wordt vastgelegd in een jaarplan dat bij het begin van het schooljaar aan de directie wordt 
voorgelegd en dat gedurende het volledige schooljaar in de school wordt bewaard op de daartoe 
voorziene locatie of digitale webstek;

- de leden van het onderwijzend personeel bereiden hun lessen met zorg voor. Ze werken deze 
lesvoorbereidingen bij overeenkomstig hun ervaring en de pedagogische, didactische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Zij beschikken over een persoonlijke schriftelijke verwerking hiervan;

- in het buitengewoon onderwijs stellen het onderwijzend en het paramedisch en sociaal personeel de 
handelingsplannen op volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie en/of van de directie. De leden 
van het onderwijzend en paramedisch en sociaal personeel moeten altijd de uitgeschreven 
handelingsplannen kunnen voorleggen aan de onderwijsinspectie en/of de directie;

- de leden van het onderwijzend personeel houden een schoolagenda bij volgens de richtlijnen van de 
inrichtende macht en/of de directie;

- het jaarplan en de schoolagenda van de leerkracht en de schoolagenda van de leerling in het secundair 
onderwijs met volledig leerplan moeten met elkaar in overeenstemming zijn;

- de personeelsleden zorgen voor het goede gebruik van het schoolmateriaal en -meubilair en waken 
over de goede orde in de hun toevertrouwde lokalen;

- de personeelsleden respecteren de inspanningen die in de school geleverd worden op het vlak van 
veilige en gezonde werkomstandigheden, werken hieraan constructief mee en ze signaleren de 
vastgestelde gevaren aan de directie;

- personeelsleden hebben toegang tot leerlinggegevens, al dan niet in een geautomatiseerde verwerking, 
en deze personeelsleden leven bovendien de voorschriften na die voortvloeien uit de toepassing van de 
wet op de privacy en het ambtsgeheim;

- de personeelsleden vervullen een voorbeeldfunctie en daarom wordt van hen ook verwacht dat zij een 
voorbeeld zijn wat algemene levenshouding betreft (gedrag, woordgebruik, kleding, …) en zo nemen 
zij onder andere een algemene levenshouding aan die niet in strijd is met de levenshouding die van de 
leerlingen(cursisten) in het schoolreglement wordt gevraagd.

§2. De schoolagenda, het jaarplan, de lesvoorbereidingen, eventuele individuele handelingsplannen en 
eventuele leerlingvolgsystemen worden aan de inrichtende macht, aan de directie en de inspectie op hun 
verzoek voorgelegd.
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§3. Met betrekking tot de controle van de schoolagenda's, de notities en de schriften van leerlingen gelden 
de volgende afspraken:
- in het onderwijs met volledig leerplan ziet de klastitularis geregeld de schoolagenda van de leerlingen 

na overeenkomstig de richtlijnen van de directie en de andere personeelsleden zijn verantwoordelijk 
voor de correcte invulling van de schoolagenda van de leerlingen wat hun leervak betreft;

- de leden van het onderwijzend personeel volgen de vorderingen van de leerlingen, evalueren de 
leerlingen en besteden hieraan de nodige zorg en zij zien geregeld het persoonlijk werk van de 
leerlingen (schriften, notities, werkstukken, en dergelijke) na;

- op verzoek van de directie dienen de leden van het onderwijzend personeel de toetsen op de 
vastgestelde datum ter inzage in en de geëvalueerde examenwerken worden bij de directie op het 
vastgestelde tijdstip ingediend.

§4. De personeelsleden van de Provinciale School voor Buitengewoon Onderwijs De Sterretjes, van De 
Wijnpers en van het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs bewaren hun schoolagenda ten 
minste gedurende drie schooljaren.

Artikel 13
§1. De personeelsleden respecteren de fysieke en psychische integriteit van de aan hen toevertrouwde 
leerlingen(cursisten) integraal zonder discriminatie van welke aard ook.

§2. De personeelsleden moedigen de persoonlijke en collectieve inspanningen van de 
leerlingen(cursisten) aan. Zij zetten zich in voor het welzijn van alle leerlingen(cursisten) en wijden 
bijzondere aandacht aan degenen die moeilijkheden ondervinden. Zij stimuleren bij de 
leerlingen(cursisten) het verwerven van uit het pedagogisch project voortvloeiende waarden, attitudes en 
vaardigheden en correct taalgebruik. De personeelsleden hebben hierin een voorbeeldfunctie.

§3. De personeelsleden die belast zijn met het houden van het aanwezigheidsregister melden de 
onregelmatige en problematische afwezigheden aan de directie. In het basisonderwijs wordt het 
aanwezigheidsregister nauwkeurig en tijdig ingevuld en elke laatste schooldag van de maand ter controle 
afgegeven aan de directie.

§4. De personeelsleden zijn verantwoordelijk voor alle leerlingen, die aan hen worden toevertrouwd; ook 
bij externe activiteiten.

§5. De personeelsleden zien erop toe dat de leerlingen(cursisten) zorg dragen voor hun eigen veiligheid 
en gezondheid en die van de andere betrokken personen. Zij waken erover dat de leerlingen(cursisten) de 
reglementen betreffende de werkplaatsen, de laboratoria, de vaklokalen en dergelijke naleven.

Artikel 14
De personeelsleden geven geen betaalde privaatlessen aan leerlingen(cursisten) van de eigen school. Zij 
mogen de leerlingen(cursisten) geen taken doen uitvoeren voor hen persoonlijk. Zij mogen de 
leerlingen(cursisten) de aankoop van boeken en andere schoolbenodigdheden niet opleggen zonder 
toestemming van de directie.

Artikel 15
§1. De personeelsleden zien erop toe dat het schoolreglement door de leerlingen(cursisten) wordt 
opgevolgd. Zij brengen de directie op de hoogte van zware overtredingen en misbruiken die zij in 
schoolverband vaststellen.

§2. De personeelsleden beoordelen sereen de laakbare daden of houdingen van de leerlingen(cursisten). 
De opgelegde straffen moeten in verhouding staan tot de fout en ze moeten pedagogisch verantwoord 
zijn, rekening houdend met het bepaalde in artikel 13, §1 van dit arbeidsreglement.

§3. In het basisonderwijs mag het onderwijzend personeel geen leerlingen uit de klas wijzen of ze aan het 
toezicht onttrekken. In het gewoon secundair onderwijs kunnen de leerkrachten een leerling uit de 
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betrokken les uitsluiten. De leerling blijft in dit geval onder de verantwoordelijkheid van de betrokken 
leerkracht. Enkel de directeur of zijn/haar vervanger mag een leerling schorsen en/of naar huis sturen.

Artikel 16
§1. Wanneer personeelsleden in schoolverband een vereniging willen oprichten of een samenkomst 
organiseren met of zonder de leerlingen(cursisten), leggen zij hun voorstel voor aan de directie. Deze kan 
het, met haar advies, voorleggen aan de inrichtende macht. De statuten, agenda's, notulen van de 
vergaderingen, programma's van de feestelijkheden en publicaties van alle aard die door de verenigingen
worden opgesteld, worden vooraf voorgelegd aan de directie. De directie heeft het recht om op de 
vergaderingen aanwezig te zijn. De directie houdt hiervan een archief bij op de onderwijsinstelling.

§2. De organisatie in schoolverband van bij- of buitenschoolse activiteiten, van reizen onder het 
schooljaar of tijdens de vakantie, van sportbijeenkomsten en van andere gelijkaardige activiteiten wordt 
vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

§3. In het secundair onderwijs met volledig leerplan steunen de personeelsleden de oprichting en de 
werking van de leerlingenraad.

Artikel 17
§1. De personeelsleden verstrekken de ouders de nodige informatie en werken met hen samen in een sfeer 
van openheid en respect. In geval van een meerderjarige leerling wordt aan de ouders slechts informatie 
verstrekt voor zover de leerling er niet schriftelijk om verzocht heeft dit niet te doen.

§2. De personeelsleden respecteren de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolorganisatie.

§3. De personeelsleden formuleren ondubbelzinnig de individuele vorderingen van de leerlingen en de 
beslissingen en adviezen van de klassenraad aan de leerlingen en de ouders. In geval van een 
meerderjarige leerling worden deze enkel aan de ouders meegedeeld voor zover de leerling er niet 
schriftelijk om verzocht heeft dit niet te doen. In het buitengewoon onderwijs wordt de evolutie van de 
handelingsplannen op regelmatige tijdstippen met de leerlingen en/of hun ouders besproken. Vóór de 
deliberatie mogen geen eindresultaten aan de leerlingen en/of de ouders meegedeeld worden, tenzij met 
toestemming van de directie.

§4. Indien examens of toetsen aan leerlingen en/of ouders toegelicht worden, gebeurt dit in aanwezigheid 
van het betrokken personeelslid, behoudens overmacht of indien het personeelslid ervan afziet. De school 
is verplicht de ouders een kopie te bezorgen na schriftelijke aanvraag.

Artikel 18
§1. In het basisonderwijs doen de personeelsleden het toezicht dat hun wordt opgedragen. Zij verzekeren 
het toezicht voor, tussen en na de lessen, volgens een beurtrol die de directie vastlegt. Indien nodig 
vergezellen zij de leerlingen bij het verlaten van de school.

§2. In het secundair onderwijs met volledig leerplan behoort het toezicht buiten de eigenlijke lessen op de 
eerste plaats tot de ambtsbevoegdheid van het ondersteunend personeel. De directie verdeelt het toezicht 
op billijke wijze onder die personeelsleden. De dienstregeling wordt nauwkeurig in een bijzonder 
werkrooster vermeld. Het toezicht op de leerlingen(cursisten) tijdens de schriftelijke proefwerken wordt 
in principe verzekerd door de leerkrachten, met inachtneming van de verdelende rechtvaardigheid en in 
evenredigheid tot het aantal lesuren waarmee zij belast zijn.

De directie kan aanvullend een beroep doen op de andere personeelsleden om het toezicht te verzekeren 
voor, tussen en na de lessen en om de leerlingen, indien nodig, te vergezellen bij het verlaten van de 
school.

§3. De personeelsleden die hun taak om dringende redenen moeten onderbreken, waken erover hun 
leerlingen niet zonder toezicht te laten en waarschuwen de directie of haar vervanger.
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§4. Telkens zich een ongeval of een ernstig feit voordoet, waarschuwt het personeelslid dat met het 
toezicht belast is, zo spoedig mogelijk de directie of haar vervanger. Indien nodig, worden de ouders van 
de betrokken leerling gewaarschuwd.

Artikel 19
§1. Het toezicht en de begeleiding tijdens activiteiten waaraan de leerlingen in schoolverband deelnemen, 
worden verzekerd volgens een beurtregeling. Daarbij wordt in voorkomend geval rekening gehouden met 
de deeltijdse opdracht van de personeelsleden.

§2. De personeelsleden vergezellen de leerlingen gedurende de ééndaagse schoolactiviteiten die tijdens de 
schooldagen ingericht worden. Er wordt rekening gehouden met de reglementaire bepalingen ter zake.

§3. Begeleiding van meerdaagse activiteiten, zowel binnen als buiten de schooldagen, gebeurt met 
akkoord van de betrokken personeelsleden.

§4. De personeelsleden maken tijdens deze activiteiten een verantwoorde combinatie van toezicht en 
actieve betrokkenheid bij de leerlingen.

Artikel 20
De personeelsleden zijn verplicht om zich binnen hun ambt en de nascholingsplanning bij te scholen. De 
verplichte navorming wordt gratis aangeboden.

WELZIJN OP HET WERK

Artikel 21
Voor de namen van de preventieadviseur(s) psychosociale aspecten, de preventieadviseur-geneesheer, de 
leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk en de vertrouwenspersonen wordt 
verwezen naar de bijlagen.

Artikel 22
§1. Het personeelslid dat een wonde, hoe onbeduidend ook, heeft opgelopen is verplicht deze te laten 
verzorgen bij de aangestelden voor eerste hulp bij ongelukken. De lijst van deze personen wordt bewaard 
bij de EHBO- koffer of op het secretariaat. 

§2. De plaats(en), waar de EHBO-koffer zich bevindt, word(t)(en) opgenomen in de bijlagen.

§3. Bij ongeval kan het personeelslid zich wenden tot een geneesheer naar keuze.

Artikel 23
Specifieke reglementeringen voor werkplaatsen, turnzalen, laboratoria worden opgenomen als bijlage bij 
dit arbeidsreglement.

OVERLEGORGANEN

Artikel 24
§1. Volgende overlegorganen werden opgericht:

- het hoogoverlegcomité en het bijzonder onderhandelingscomité;
- het tussenoverlegcomité Leuven;
- het tussenoverlegcomité Tienen:
- het basisoverlegcomité PISO;
- het basisoverlegcomité PSBO De Sterretjes;
- het basisoverlegcomité De Nobel;
- het basisoverlegcomité De Wijnpers.
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§2. Voor de samenstelling van deze overlegorganen wordt verwezen naar de bijlagen.

BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN 
ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG

Artikel 25
§1. Alle personeelsleden hebben het recht om met waardigheid te worden behandeld. Geen enkele daad 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk mag worden toegelaten of getolereerd. 
Alle personen die in aanraking komen met de personeelsleden bij de uitvoering van het werk, moeten zich 
onthouden van eender welke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Met ´personen´ 
bedoelt men zowel de werkgever, de personeelsleden en de daarmee gelijkgestelde personen (bv. 
stagiairs, personen in een beroepsopleidingsprogramma, leerovereenkomsten,...) als individuen extern aan 
het provinciebestuur.

§2. Voor de beginselen en definities, het preventiebeleid, de preventiemaatregelen, de bescherming, de 
procedures, de specifieke ontslagbescherming en strafmaatregelen wordt verwezen naar de bijlagen.

§3. De beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie Vlaams-Brabant werd 
goedgekeurd door de deputatie in zitting van 23 maart 2006 en is opgenomen in de bijlagen.

NUTTIGE VERMELDINGEN

Artikel 26
De adressen van volgende instellingen worden opgenomen in de bijlagen:

- de arbeidsongevallenverzekeraar;
- de inspectie van de sociale wetten;
- de medische en technische inspectie
- en de onderwijsinspectie.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27
Wanneer de in de bijlagen vermelde gegevens wijzigen, dan wordt hiervan kennisgegeven aan de 
deputatie, worden de bijlagen aangepast en worden de wijzigingen meegedeeld aan de personen vermeld 
in artikel 4 van dit reglement door middel van een interne nota.

Artikel 28
Het arbeidsreglement wordt in iedere instelling gepubliceerd op een zichtbare en toegankelijke plaats. Het 
vermeldt de locatie waar het arbeidsreglement en de bijlagen, waarnaar wordt verwezen, worden 
bewaard. Deze documenten moeten op een gemakkelijk toegankelijke plaats worden bewaard. Deze 
locaties worden weergegeven in onderstaande tabel.

Plaats van tewerkstelling Plaats van bewaring arbeidsreglement en bijlagen
PSBO De Sterretjes
Veldbornstraat 89 
3300 Tienen

- één exemplaar in de leraarskamer
- één exemplaar in het bureau van de directie

De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven

- één exemplaar in het secretariaat 1

PISO
Alexianenweg 2

- één exemplaar in het lokaal van de technische dienst 
(lokaal C3)
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3300 Tienen - één exemplaar in de leraarszaal van de H- en C-Blok
CVO De Nobel
Alexianenweg 2
3300 Tienen

- één exemplaar aan de inschrijvingsbalie

CVO De Nobel
Mechelsevest 72
3000 Leuven

- één exemplaar aan de inschrijvingsbalie

Artikel 29
§1. Dit reglement werd bij het Gewestelijk Bureau voor de Inspectie van de Sociale Wetten van het 
ministerie van Tewerkstelling en Arbeid ingediend onder het nummer 14/00004869/E.

§2. Dit reglement werd voorgelegd in het hoogoverlegcomité en bijzonder onderhandelingscomité op 28 
maart 2012 nadat het ontwerp op behoorlijke wijze werd bekendgemaakt.

§3. Dit reglement werd goedgekeurd door de inrichtende macht op 22 mei 2012.

Artikel 30
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2012.
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BIJLAGEN BIJ HET ARBEIDSREGLEMENT

Bijlage 1: De contactgegevens van de preventieadviseur(s) psychosociale aspecten, de 
preventieadviseur-geneesheer en de leden van de interne dienst voor preventie en 
bescherming op het werk en de vertrouwenspersonen.

1. EXTERN 'Provikmo'
    De preventieadviseur psychosociale aspecten is:

- Suzy Brouckmans (CRISISFOON 078/15.02.00)

2. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer is:
      -     Joëlle van den Boogaard (afspraken via de interne dienst)

3. INTERN
    De leden van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn:

- Filip Vandekeybus, preventieadviseur, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 15)

4. De vertrouwenspersonen zijn:
- Jessy Clynen, directie welzijn en huisvesting, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 73 21);
- Lieve Bongaerts, interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, Provincieplein 1, 

3010 Leuven (016-26 75 57);
- Lutgarde Freson, PSBO De Sterretjes, Veldbornstraat 89, 3300 Tienen (016-81 86 46);
- Jos Veltjens, PISO, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11);
- Els Brams, De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51).

Bijlage 2: Overzicht van de plaats waar zich de EHBO- koffer bevindt per plaats van 
tewerkstelling.

Plaats van tewerkstelling Plaats EHBO-koffer
PSBO De Sterretjes
Veldbornstraat 89
3300 Tienen

- lerarenlokaal 

De Wijnpers
Mechelsevest 72
3000 Leuven

- lerarenokaal centraal gebouw
- EHBO-lokaal hoofdgebouw
- uitleenkoffer secretariaat 1 hoofdgebouw

PISO
Alexianenweg 2
3300 Tienen

- ontvangstlokaal
- grootkeuken
- secretariaat

CVO De Nobel
Alexianenweg 2
3300 Tienen

- inschrijvingslokaal
- grootkeuken gebouw PISO

CVO De Nobel
Mechelsevest 72
3000 Leuven

- secretariaat
- EHBO-lokaal hoofdgebouw 'De Wijnpers'
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Bijlage 3: Samenstelling van de overlegorganen.

Opmerking: De hierbij vermelde telefoonnummers zijn deze van de plaats van tewerkstelling. Voor 
verdere inlichtingen in verband met plaatsvervanging en andere bepalingen wordt er verwezen naar het 
huishoudelijk reglement van elk comité.

1. Maken deel uit van het hoogoverleg- en Bijzonder Onderhandelingscomité:
- gouverneur, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 70 79) - voorzitter;
- gedeputeerde bevoegd voor het beleidsdomein Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
- directeur Cultuur en Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 76 02);
- preventieadviseur provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 75 15);
- bestuurssecretaris onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016-26 73 46) - secretaris;
- directeur CVO De Nobel, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11);
- directeur PISO, Alexianenweg 2, 3300 Tienen (016-81 45 11);
- directeur PSBO De Sterretjes, Veldbornstraat 89, 3300 Tienen (016-81 86 46);
- directeur De Wijnpers, Mechelsevest 72, 3000 Leuven (016-23 69 51);
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA.

2. Maken deel uit van het tussenoverlegcomité:
2.1 Tussenoverlegcomité Leuven

- directeur CVO De Nobel;
- directeur De Wijnpers;
- technisch adviseur- coördinator De Wijnpers; 
- preventieverantwoordelijke De Wijnpers;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- diensthoofd onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 76 40);
- diensthoofd gebouwen, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 75 21);
- milieucoördinator, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 77 58).

2.2 Tussenoverlegcomité Tienen
- directeur PSBO De Sterretjes;
- directeur CVO De Nobel;
- directeur PISO;
- technisch adviseur- coördinator van PISO;
- preventieverantwoordelijke van PISO;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- diensthoofd onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 76 40);
- diensthoofd gebouwen, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 75 21);
- milieucoördinator, Provincieplein 1, 3010 Leuven (016/26 77 58).

3. Maken deel uit van het basisoverlegcomité:
3.1. Basisoverlegcomité De Nobel

- directeur CVO De Nobel
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- dienst Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven - ondersteuning secretariaat.
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3.2. Basisoverlegcomité De Wijnpers
- directeur De Wijnpers;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- dienst Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven - ondersteuning secretariaat.

3.3. Basisoverlegcomité PISO
- directeur PISO;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- dienst Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven - ondersteuning secretariaat.

3.4. Basisoverlegcomité PSBO De Sterretjes
- directeur PSBO De Sterretjes;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACOD;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden ACV;
- drie effectieve/ plaatsvervangende vakbondsafgevaardigden VSOA;
- dienst Onderwijs, Provincieplein 1, 3010 Leuven  - ondersteuning secretariaat.

Bijlage 4: Bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel 
gedrag.

Toepassingsgebied
Alle personeeelsleden hebben het recht om met waardigheid te worden behandeld. Geen enkele daad van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk mag worden toegelaten.
Alle personen die in aanraking komen met de werknemers bij de uitvoering van het werk, moeten zich 
onthouden van eender welke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Met 'personen' 
bedoelt men zowel de werkgever, de werknemers en de daarmee gelijkgestelde personen (bv. stagiairs, 
personen in een beroepsopleidingsprogramma, leerovereenkomsten,...) als individuen extern aan het 
provinciebestuur.

Definities
Geweld op het werk wordt gedefinieerd als elke feitelijkheid waarbij een persoon psychisch of fysiek 
wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Pesterijen op het werk worden gedefinieerd als meerdere gelijkaardige of uiteenlopende onrechtmatige 
gedragingen, buiten of binnen de onderneming of instelling, die plaatshebben gedurende een bepaalde 
tijd, die tot doel of gevolg hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische 
integriteit van een persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar 
wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd die zich inzonderheid uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige 
geschriften.
Deze gedragingen kunnen inzonderheid verband houden met godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd, 
seksuele geaardheid, geslacht, ras of etnische afstamming.

Ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt gedefinieerd als elke vorm van ongewenst verbaal, niet-
verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid 
van een persoon wordt aangetast of een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende 
omgeving wordt gecreëerd.
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Elk personeelslid dat meent het slachtoffer te zijn van een dergelijke daad, ongeacht de dader, heeft het 
recht om een klacht in te dienen en dit zonder vrees voor vergelding of tegenmaatregelen.

De procedure om een conflict op te lossen of om een klacht in te dienen

1. Informele (eerste) aanpak
Elke werknemer en de daarmee gelijkgestelde persoon die meent het slachtoffer te zijn van daden van 
geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan hulp en advies krijgen bij de 
vertrouwenspersonen of de externe preventieadviseur psychosociale aspecten. Dit belet niet dat de 
werknemer zich rechtstreeks kan wenden tot de werkgever of een persoon van de hiërarchische lijn.

De vertrouwenspersoon/externe preventieadviseur zal de feiten eerst aanhoren en dan in overleg met de 
klager bekijken welke stappen kunnen gedaan worden. De vertrouwenspersoon geeft raad, biedt opvang 
en hulp aan de slachtoffers. 

Wanneer een informele procedure wordt opgestart, dient de klager te worden gehoord binnen 8 dagen na 
eerste contact. Een interventie bij een lid van de hiërarchische lijn kan enkel met goedkeuring van de 
klager, een verzoeningspoging kan enkel met akkoord van beide partijen. 

Bij de informele aanpak vindt geen onderzoek plaats en wordt geen uitspraak gedaan over de 
ontvankelijkheid van de klacht. M.a.w. men doet geen uitspraak over 'wie' gelijk heeft en ook niet 'in 
welke mate' iemand gelijk heeft.

2. Formele aanpak
Indien de werknemer niet wenst dat er op informele wijze gezocht wordt naar een oplossing, indien de 
werknemer aan de informele wijze een eind wil maken, indien de verzoening of interventie niet leidt tot 
een oplossing of indien de feiten hierna blijven bestaan heeft de werknemer het recht 
om schriftelijk een met redenen omklede klacht in te dienen nadat hij een persoonlijk onderhoud heeft 
gehad (binnen 8 dagen) met een vertrouwenspersoon of met de externe preventieadviseur. Dit onderhoud 
is verplicht.

De met redenen omklede klacht is een door de werknemer ondertekend en gedateerd document dat de 
volgende elementen omvat:
- het verzoek aan de werkgever om maatregelen te nemen om een eind te maken aan de feiten;
- de nauwkeurige beschrijving van de feiten die volgens de werkgever constitutief zijn voor geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk;
- het ogenblik en de plaats waarop elk van die feiten zich hebben voorgedaan;
- de identiteit van de aangeklaagde.

Het verschil met de informele aanpak is dat er een onderzoek nodig is om een uitspraak te doen over de 
ontvankelijkheid van de klacht.

De preventieadviseur onderzoekt de gemotiveerde klacht binnen een termijn van drie maanden (hij zal de 
personen horen die hij nuttig acht voor de analyse van de situatie. De aangeklaagde moet zo snel mogelijk 
gehoord worden) en stelt in een verslag aan de werkgever maatregelen voor.

3. Interventie door de inspectie toezicht over het welzijn op het werk
Indien de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk doorgaan na het nemen 
van de maatregelen of indien de werkgever nalaat de nodige maatregelen te nemen, wendt de 
preventieadviseur zich, na akkoord van het slachtoffer, tot de inspectie toezicht welzijn op het werk. De 
werknemer zelf kan zich ook rechtstreeks tot de inspectie richten. De inspectiediensten zullen eveneens 
trachten de situatie te normaliseren door de maatregelen die door de preventieadviseur werden 
gesuggereerd of andere maatregelen op te leggen.
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Indien de werknemer zich rechtstreeks wenst te wenden tot de inspectie zonder een beroep te doen op de 
interne procedure van de onderneming, zal de inspectie deze werknemer doorverwijzen naar deze interne 
procedure indien zij kan toegepast worden.

4. Auditoraat
Wanneer de interventie van de inspectie is mislukt, kan deze dienst een pro-justitia opstellen, dat bezorgd 
wordt aan de arbeidsauditeur (persoon die het ambt van openbaar ministerie vervult bij de 
arbeidsrechtbank).

Toegang tot de documenten

Zowel de vertrouwenspersonen als de externepreventieadviseur vallen principieel onder beroepsgeheim, 
behalve enkele wettelijke uitzonderingen. 

De KLAGER heeft recht op alle informatie wat betreft een verzoeningspoging, een kopie van de formele 
klacht en dat deel van het eindverslag naar de werkgever dat betrekking heeft op zijn persoon.
De AANGEKLAAGDE heeft recht op alle info nodig voor een geslaagde verzoeningspoging, de feiten 
die hem ten laste worden gelegd, de mededeling dat er tegen hem een klacht werd neergelegd, een kopie 
van zijn eigen verklaring en dat deel van het eindverslag naar de werkgever dat betrekking heeft op zijn 
persoon.
De WERKGEVER heeft recht op informatie met betrekking tot een verzoeningspoging voor zover dit 
nodig wordt geacht, de identiteit van de klager in het geval van een met redenen omklede klacht, de 
mededeling dat er een werknemer een klacht heeft neergelegd, het verslag van de preventieadviseur en 
eventueel de mededeling dat er een beroep wordt gedaan op de inspectie. De werkgever ontvangt geen
kopie van de klacht.

In geen geval heeft iemand recht op de notities van de vertrouwenspersonen of van  de preventieadviseur, 
op de verklaringen van betrokkenen (buiten hemzelf) of persoonlijke gegevens. 

Ontslagbescherming

Er werden een aantal beschermingsmechanismen ingesteld opdat de werknemers die menen het voorwerp 
te zijn van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk hun toestand ter sprake durven 
brengen zonder represailles te moeten vrezen voor hun beroepsloopbaan:

- de werkgever mag de arbeidsrelatie niet beëindigen en ook niet de arbeidsvoorwaarden op 
ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigen;
- de werkgever mag deze handelingen niet stellen tijdens de 12 maanden die volgen op het indienen van 
de klacht of het afleggen van de getuigenverklaring of na de instelling van de rechtsvordering, en dit tot 
drie maanden nadat de uitspraak definitief is geworden;
- indien de werkgever desondanks binnen voornoemde termijn de arbeidsrelatie beëindigt of de 
arbeidsvoorwaarden op ongerechtvaardigde wijze eenzijdig wijzigt, moeten de redenen van de 
beslissing van de werkgever vreemd zijn aan de klacht, de rechtsvordering of de 
getuigenverklaring.
Hij zal het bewijs van deze redenen moeten leveren voor de rechter.
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Bijlage 5: Personeelscategorieën en ambten (Decreet 27.03.1991)

PSBO De Sterretjes

BELEIDS- EN ONDERSTEUNEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– ICT-coördinator;
– zorgcoördinator;
– administratief medewerker.

◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– kleuteronderwijzer algemene en sociale vorming;
– onderwijzer algemene en sociale vorming;
– leermeester algemene en sociale vorming, specialiteit: lichamelijke
opvoeding;
– leermeester algemene en sociale vorming, compensatietechniek-braille

           in type 6;
– leermeester niet-confessionele zedenleer;
– leermeester godsdienst.

◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten:

– directeur;
– directeur van een medisch-pedagogisch instituut gefinancierd door de
Vlaamse Gemeenschap.

MEDISCH PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– arts.
◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
ORTHOPEDAGOGISCH PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– orthopedagoog.
◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
PARAMEDISCH PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– ergotherapeut;
– kinderverzorger;
– kinesitherapeut;
– logopedist;
– verpleger.

◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
PSYCHOLOGISCH PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– psycholoog.
◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
SOCIAAL PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– maatschappelijk werker.
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◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.

Piso & De Wijnpers

BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– leraar;
– godsdienstleraar;
– begeleider.

◦ Selectieambten:
– technisch adviseur;
– adjunct-directeur.

◦ Bevorderingsambten:
– technisch adviseur-coördinator;
– directeur.

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– administratief medewerker;
– opvoeder.

◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.

CVO De Nobel

BESTUURS- EN ONDERWIJZEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– leraar secundair volwassenenonderwijs;
– lector.

◦ Selectieambten:
– technisch adviseur;
– adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs;
– adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs / specifieke lerarenopleiding.

◦ Bevorderingsambten:
– technisch adviseur-coördinator;
– directeur.

ONDERSTEUNEND PERSONEEL
◦ Wervingsambten:

– administratief medewerker.
◦ Selectieambten: geen.
◦ Bevorderingsambten: geen.
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Bijlage 6: Beleidsverklaring preventie en bescherming op het werk van de provincie 
Vlaams-Brabant, zoals goedgekeurd door de deputatie in de zitting van 5 april 2012.

De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant, verklaart dat het provinciebestuur Vlaams-
Brabant een actief preventiebeleid zal voeren inzake arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, 
bedrijfshygiëne, psychologische aspecten van de arbeid, verfraaiing van de werkplaatsen, milieuzorg en 
de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
Om deze doelstelling concreet te realiseren worden de volgende verbintenissen aangegaan:

- de deputatie zal algemene maatregelen laten nemen om de positieve houding ten aanzien van het 
preventiebeleid te verhogen. Hieronder verstaat men onder meer:

 arbeidsveiligheid, planlast, arbeidsgeneeskunde, ergonomie, bedrijfshygiëne, 
psychologische aspecten van de arbeid, verfraaiing van de werkplaatsen, milieuzorg, 
bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
op het werk te integreren in de opleiding van de werknemers;

 initiatieven nemen tot informatie en vorming van de hiërarchische lijn inzake veiligheid, 
gezondheid en leefmilieu;

 de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief betrekken bij het preventiebeleid;
 de verantwoordelijkheden op elk niveau vastleggen;
 regelmatige evaluaties uitvoeren om het preventiebeleid te sturen;

- de deputatie zal de voorbeeldfunctie - zowel van de provincie als overheidsinstelling als van elke 
medewerker afzonderlijk - benadrukken wanneer het erom gaat de werknemers een algemene 
veiligheidsopleiding te geven;

- de deputatie zal de noodzakelijke materiële voorzieningen in kaart brengen en een planning 
opstellen om hieraan op termijn te kunnen voldoen en een verantwoord aankoopbeleid voeren;

- de deputatie zal in overleg, een globaal preventieplan en jaarlijks actieplannen opstellen en 
uitvoeren met als doel de prestaties op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidsgeneeskunde, 
ergonomie, bedrijfshygiëne, psychologische aspecten van de arbeid, verfraaiing van de 
werkplaatsen, milieuzorg, bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk voortdurend te verbeteren;

- de deputatie zal een actief preventiebeleid voeren ten opzichte van nieuwe medewerkers en de 
nieuwe medewerkers en leerlingen(cursisten) zullen via een onthaalbeleid attent worden gemaakt 
op de voorkomende risico's, terwijl de tewerkgestelde medewerkers in de diverse provincie-
instellingen regelmatig zullen worden gewezen op de bestaande risico's;

- de deputatie zal de nodige omkadering en middelen ter beschikking stellen om een actieve 
veiligheidsopleiding te kunnen verzorgen en realiseren;

- de deputatie zal actief meewerken aan preventie-initiatieven van de overheid (Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken, Vlaamse Regering, 
Leefmilieu e.d.) en zorgen voor een goede samenwerking met de externe diensten voor preventie 
en bescherming (arbeidsgeneeskunde en geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het 
werk).
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Bijlage 7: Nuttige adressen

Arbeidsongevallenverzekeraar: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
agentschap voor onderwijsdiensten
afdeling advies en ondersteuning onderwijspersoneel
cel juridische dienst en arbeidsongevallen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

Inspectie van de sociale wetten: a) Voor het arrondissement Leuven:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg
Arbeidsinspectie
Toezicht op de Sociale Wetten
Philipssite 3A bus 8
3001 LEUVEN

b) Voor het arrondissement Halle-Vilvoorde:
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg
Arbeidsinspectie
Toezicht op de Sociale Wetten
Aubreméstraat 16
1800 VILVOORDE

Medisch en Technische inspectie: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg
Arbeidsinspectie
Toezicht op het Welzijn op het Werk
Philipssite 3A bus 8
3001 LEUVEN

Onderwijsinspectie: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL
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Nr. 28 Goedkeuring van een nieuw provinciaal reglement: 
provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies 
voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-
Brabant - opheffing van het bestaande reglement
(Directie economie, landbouw en leefmilieu - dienst economie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 §3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving op artikel 526/3400/6401 van het provinciebudget van 2012 van een 
bedrag van 50.000 euro voor subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in 
Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende 
de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op strategische doelstelling nr. 1 van de strategische nota 2007-2012 voor het 
beleidsdomein economie, die de ambitie van de provincie omschrijft om een modern en 
vernieuwend ruimtelijk economisch beleid tot stand te brengen, waarbij de duurzame 
(her)inrichting en het duurzaam beheer van bedrijventerreinen belangrijke doelen zijn, waarbij 
een van de operationele doelstellingen het verduurzamen van bedrijfshuisvesting is, door middel 
van het ondersteunen van initiatieven inzake duurzaam parkmanagement;

Overwegende dat het bestaande provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies 
voor projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant, dat op 21 oktober 2008 door 
de provincieraad werd aangenomen, in onvoldoende mate tegemoetkomt aan de noden van de 
initiatiefnemers, gezien het geringe gebruik dat van het reglement gemaakt wordt;

Overwegende dat, naast de inhoudelijke wijzigingen die het reglement behoeft, ook de 
vormgeving van het reglement aangepast kan worden;

Overwegende dat het om hierboven vermelde reden raadzaam is om een nieuw reglement goed 
te keuren, in plaats van het bestaande reglement aan te passen.

Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken 
die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de 
opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers  in het 
gedrang komt; dat om die reden in de mogelijkheid voorzien moet worden het overschrijden van 
deze termijn te sanctioneren;

Op voorstel van de deputatie,
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BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor projecten rond 
duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant, als bijlage bij dit voorstel, wordt goedgekeurd.

Art. 2
Het bestaande provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor projecten 
rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 21 
oktober 2008 wordt opgeheven.

Leuven, 22 mei 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, 5 juni 2012
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES 
VOOR PROJECTEN ROND DUURZAAM PARKMANAGEMENT IN 

VLAAMS-BRABANT

Artikel 1 - Voorwerp van dit reglement
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een 
subsidie toekennen aan organisaties met zetel in Vlaams-Brabant die in Vlaams-Brabant 
projecten ontwikkelen op het vlak van duurzaam parkmanagement.

Art. 2 - Begripsomschrijving
§ 1 - 'Duurzame (economische) ontwikkeling': een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van 
de huidige generatie zonder voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen 
om ook in hun behoeften te voorzien (definitie van de Verenigde Naties - 1987). Het betreft een 
integrale benadering, met economische (profit), sociale (people) en ecologische (planet) 
aspecten. 

§ 2 - 'Bedrijventerreinen': zones die bestemd zijn voor de vestiging van bedrijven die niet 
verweven worden met andere maatschappelijke activiteiten. 

§ 3 - 'Duurzame bedrijventerreinen' passen in de definitie van duurzame economische 
ontwikkeling. Door het duurzaam inrichten en beheren van bedrijventerreinen kan men winst 
boeken op: 

 economisch vlak: efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, van de ruimte enz., 
waardoor een economische meerwaarde wordt gerealiseerd;

 sociaal vlak: door het samenwerken aan een betere bedrijfsomgeving wordt het 
bedrijventerrein een aangenamere omgeving om in te werken (bv. door het 
organiseren van gezamenlijke voorzieningen voor de werknemer, zoals een 
personeelsrestaurant enz.);

 ecologisch vlak: de overlast voor de omgeving (in de brede zin van het woord) wordt 
verminderd (door samenwerking wordt minder ruimte verspild, wordt efficiënter 
omgegaan met energie, afval …). 

§ 4 - 'Duurzaam parkmanagement': samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met 
betrekking tot de kwaliteit van bedrijventerreinen, door het maken van afspraken tussen de 
belanghebbende partijen op het bedrijventerrein over de inrichting en/of het beheer van het 
bedrijventerrein. Het doel is het verkrijgen en op lange termijn behouden van een gewenst niveau 
van duurzaamheid, m.a.w. het realiseren van een duurzaam bedrijventerrein.

Art. 3 - Begunstigden
Volgende instanties komen in aanmerking voor een provinciale subsidie voor hun projectvoorstel 
inzake parkmanagement: 

1° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant;
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2° de sociale partners in het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant 
(ERSV Vlaams-Brabant);

3° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling in Vlaams-
Brabant, in het bijzonder Haviland en Interleuven;

4° de steden en gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant;

5° een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tussen meerdere van de onder 
1° tot en met 4° opgesomde organisaties, eventueel aangevuld met bedrijven en andere 
relevante organisaties, waarbij de meerderheid in de bestuursorganen altijd aan 
organisaties vermeld onder 1° tot en met 4° dient toe te komen;

6° een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid tussen één of meerdere 
organisaties opgesomd onder 1° tot en met 4°, en/of bedrijven, en/of andere relevante 
organisaties, met dien verstande dat er minstens één deelnemende organisatie moet 
behoren tot de opsomming van 1° tot en met 4°. Deze organisatie treedt op als
verantwoordelijke voor het aanvragen van de subsidie en voor de volledige afhandeling 
van het subsidiedossier.

Art. 4 - Algemene voorwaarden
§ 1 - De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:

1° de loonkosten van de parkmanager;

2° professioneel advies of ondersteuning bij het uittekenen van een
parkmanagementstructuur;

3° de werkingskosten;

4° professioneel advies met betrekking tot de concrete implementatie van 
verduurzamingsinitiatieven. Het kan meer bepaald gaan om studies inzake technische, 
juridische en economische haalbaarheid en implementatie.

§ 2 - Per project wordt maximaal 50.000 euro subsidie toegekend, die deels aan het begin van het 
project zal worden vereffend, en deels aan het eind van het project. 

§ 3 - De initiatiefnemer(s) - dit wil zeggen: de aanvrager en de bij het project betrokken 
organisaties - moet(en) een financiële inbreng in het project hebben van ten minste 25%. 

§ 4 - Onverminderd § 3, is de subsidie cumuleerbaar met andere subsidies. De deputatie houdt 
bij een beslissing over het voor subsidie in aanmerking nemen van een project, rekening met de 
elders aangevraagde en verkregen subsidies. 

§ 5 - De duur van de projecten is in principe beperkt tot 24 maanden. Indien in de loop van het 
project, vertraging optreedt, dan beslist de deputatie op basis van een gemotiveerde vraag van de 
begunstigde over een eventueel toestaan van een verlenging van de projectduur. 
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§ 6 - De projecten die door de deputatie in aanmerking genomen worden, moeten ten laatste 8 
maanden na de uiterste datum van indiening, vermeld in het art. 7 § 3, opgestart worden.

Art. 5 - Minimaal vereiste initiatieven
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen projecten op zijn minst uit drie initiatieven 
te bestaan, die vermeld worden op een door de deputatie goed te keuren lijst. De lijst, die als 
bijlage bij dit reglement wordt gevoegd, maakt een onderscheid tussen acties met een relatief 
hoog ambitieniveau, en laagdrempelige acties. Van de drie gekozen acties dient er op zijn minst 
één in de categorie 'relatief hoog' opgenomen te zijn.

Art. 6 - Bijkomende initiatieven
Naast de vereiste initiatieven, omschreven in het art. 5 van het reglement, mag het project 
andere, bijkomende initiatieven nemen die bijdragen tot de verhoging van de duurzaamheid van 
het bedrijventerrein.

Art. 7 - Aanvraagprocedure
§ 1 - De aanvraag bevat volgende stukken:

1° de identificatiegegevens van de projectaanvragers;

2° een toelichting betreffende de samenwerking tussen de organisaties, zoals omschreven 
in het art. 3, in voorkomend geval gestaafd met intentieverklaringen, een 
(ontwerp)overeenkomst of (ontwerp)statuten;

3° beknopte gegevens betreffende naam, ligging, aard van het (de) bedrijventerrein(en) 
waarop het project uitgevoerd zal worden;

4° de verschillende acties ter verduurzaming van het (de) bedrijventerrein(en) beschreven 
in art. 5 en art. 6, het niveau van ambitie dienaangaande en de manier waarop men deze 
ambities wil realiseren (projectaanpak);

5° een toelichting over de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd 
zullen worden;

6° een tijdslijn voor het project;

7° een financieel plan voor het project, inclusief een verantwoording betreffende de 
gevraagde subsidie (doel en grootte van het gevraagde bedrag), informatie betreffende 
eventueel elders aangevraagde en/of verkregen subsidies en informatie betreffende de 
eigen inbreng van de begunstigden en de projectpartners;

8° alle bijkomende informatie die de aanvrager nuttig acht voor de beoordeling van de 
aanvraag.

§ 2 - De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:
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1° indien beschikbaar: 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.

§ 3 - Op straffe van verval moet de aanvraag ingediend worden ten laatste op 1 september van het 
jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. 

Art. 8 - Beoordelingsprocedure
§ 1 - De deputatie beoordeelt de projecten aan de hand van: 

1° ontvankelijkheidscriteria, zoals beschreven in § 2;

2° prioriteitscriteria, zoals beschreven in § 3. 

§ 2 - Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de ingediende projecten aan 
volgende ontvankelijkheidscriteria voldoen:

1° het tijdig en volledig indienen van de aanvraag, zoals beschreven in het art. 7;

2° het voldoen aan de voorwaarden voor aanvragers/begunstigden, zoals beschreven in 
het art. 3, en aan de voorwaarden inzake hun financiële inbreng en inzake maximum duur 
van het project, zoals beschreven in het art. 4;

3° het voldoen aan minimale inhoudelijke eisen, zoals bepaald in het art. 5.

§ 3 - De deputatie maakt een keuze uit de ingediende projecten die aan de in § 2 beschreven 
ontvankelijkheidscriteria voldoen. Projecten krijgen prioriteit naarmate zij blijk geven van 
ambitie en engagement, vertaald in de volgende aspecten:

1° het aantal acties - uit de in het art. 5 vermelde lijst - waaruit het project bestaat;

2° het aantal bijkomende acties, zoals vermeld in het art. 6, ondernomen door het project;

3° de mate waarin het project de loutere intentie overstijgt, dit betekent: de mate waarin 
partners zich tot resultaten verbinden, en het ambitieniveau op dat vlak;

4° het aantal bedrijven dat effectief betrokken is bij het door middel van parkmanagement 
realiseren van maatschappelijke meerwaarden;

5° de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd zullen worden (m.a.w. 
'monitoring' van de verduurzaming) en de meetbaarheid van de verduurzaming op de 
verschillende vlakken;

6° de mate waarin meerdere relevante organisaties, zoals beschreven in het art. 3, bij het 
project betrokken zijn;
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7° het nastreven van samenwerking met sociale economiebedrijven bij het uitvoeren van 
concrete initiatieven (bijvoorbeeld: groenonderhoud, het aanbieden van 
gezinsvriendelijke diensten aan werknemers).

§ 4 - Op basis van de prioriteitscriteria beschreven in § 3, maakt de deputatie een rangschikking 
van de ontvankelijke projecten volgens prioriteit.

§ 5 - Bij het beslissen over de toekenning van subsidies aan de verschillende projecten, houdt de 
deputatie niet enkel rekening met deze rangschikking, maar ook met de omvang van de 
gevraagde steun, en met de beschikbare kredieten voor de subsidie.

§ 6 - De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 7 - De deputatie beslist, binnen drie maanden na de uiterste datum van indiening over het al 
dan niet in aanmerking nemen van de ingediende projecten voor een provinciale subsidie, en 
indien een project in aanmerking wordt genomen, over het geheel of gedeeltelijk voor subsidie in 
aanmerking nemen van het project. 

Art. 9 - Betalingsmodaliteiten
§ 1 - Een eerste schijf van 50% van het toegekende subsidiebedrag, wordt vereffend nadat de 
deputatie op de hoogte is gebracht van de start van het project.

§ 2 - Een eindverslag dient aan de deputatie gestuurd te worden. Dit verslag dient een overzicht 
te geven van de werkzaamheden van het project tot en met het einde van de werkzaamheden, en 
van de gedane uitgaven (gestaafd via facturen, loonfiches e.d.). Ook moet gerapporteerd worden 
over de eindresultaten van het project. Het resterende deel van het toegekende subsidiebedrag 
(50%), wordt aan de begunstigde vereffend wanneer de deputatie in het bezit is gesteld van dit 
verslag.

§ 3 - De begunstigde dient te voldoen aan de vereisten van art. 10, in voorkomend geval
art. 11 van dit reglement.

Art. 10 - Verantwoordingsprocedure voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet 
overschrijden
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro niet overschrijden is de begunstigde, met 
toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om:

1° de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;

2° na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van 
de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. Deze bewijsstukken 
moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend 
op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 
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Art. 11 - Verantwoordingsprocedure voor subsidies die het bedrag van 24.750 euro 
overschrijden
Voor subsidies van meer dan 24.750 euro, is de begunstigde, met toepassing van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen, gehouden om: 

1° de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend

2° elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 
toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende 
subsidies te controleren 

3° een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag 
van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze bewijsstukken moeten 
bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het 
werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 

Art. 12 - Sancties
§ 1 - De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 

§ 2 - De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 van dit art. 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 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken, niet naleeft.

§ 3 - De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden opgelegd:

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.

Art. 13 - Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor projecten rond 
duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant van 21 oktober 2008 wordt opgeheven.

Art. 14 - Overgangsbepaling
§ 1. Dit reglement is van toepassing op de subsidieaanvragen die vanaf 1 juni 2012 worden 
ingediend.
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§ 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 
betreffende de toekenning van subsidies voor projecten rond duurzaam parkmanagement in 
Vlaams-Brabant van 21 oktober 2008 afgehandeld.

Art. 15 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2012.

Bijlage: lijst van initiatieven die in aanmerking komen voor het voldoen van de minimale 
eisen omschreven in art. 5.

hogere ambitie afval en reststoffen opnieuw te gebruiken of te recycleren
hogere ambitie productie van groene stroom op het bedrijventerrein (bijvoorbeeld door 

collectieve aankoop van zonnepanelen)
hogere ambitie het gebruik van hernieuwbare energie te introduceren op het terrein 

(bijvoorbeeld de collectieve aankoop groene stroom)
hogere ambitie het benutten van restwarmte of restkoude
hogere ambitie Het benutten van vrije capaciteit van 'utilities' (van het ene bedrijf door 

het andere/anderen): bijvoorbeeld de installaties voor het opwekken van 
elektriciteit, stoom, perslucht ...

hogere ambitie het implementeren van maatregelen om te komen tot een significante 
reductie van verplaatsingen met de wagen

hogere ambitie organisatie van collectief woon-werkverkeer (bijvoorbeeld een 
pendeldienst naar een station ...)

hogere ambitie het combineren van goederentransporten van verschillende bedrijven
hogere ambitie omschakeling naar alternatieve vervoerswijzen voor goederen: 

bijvoorbeeld het gebruik van waterwegen, spoorvervoer ...
hogere ambitie terreinreserves in gebruik te nemen of op de markt te brengen
hogere ambitie gebruik van gezamenlijke onderhoudswerkplaatsen
hogere ambitie gebruik van gemeenschappelijke opslagplaatsen
hogere ambitie het hanteren van gezamenlijke grondreserve
hogere ambitie organisatie van kinderopvang
hogere ambitie hergebruik van regenwaterreserves
hogere ambitie een globale aanpak - m.a.w. op niveau van het hele bedrijventerrein -

uitwerken om regenwater en afvalwater te scheiden. Dit enkel in 
zoverre dit op het betrokken terrein geen wettelijke verplichting is (dit 
is wel het geval wanneer nieuwe infrastructuur wordt aangelegd). 

hogere ambitie introductie van gemeenschappelijke waterzuivering
hogere ambitie aanleg van groendaken
hogere ambitie gemeenschappelijke waterbekkens
hogere ambitie het benutten van proceswater (van het ene bedrijf door het 

andere/anderen) voor koeling, spoeling ...
hogere ambitie e-mobility: installatie van een oplaadpunt voor elektrische wagens op 

het bedrijventerrein.
laagdrempelig onderzoek naar mogelijkheden voor afvalpreventie bij 

bedrijventerreinen en implementatie ervan
laagdrempelig het uitwerken van maatregelen om de efficiëntie van het ophalen van 
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afval  te verhogen (het collectief ophalen ...)
laagdrempelig gebruik van een gezamenlijk afvaldepot
laagdrempelig begeleiding van bedrijven bij het in kaart brengen van de ecologische 

voetafdruk ('carbon footprinting')
laagdrempelig energiescans en implementatie van energiebesparende maatregelen
laagdrempelig mobiliteitsscan van het woon-werkverkeer en het formuleren van 

voorstellen om duurzaam woon-werkverkeer te bevorderen
laagdrempelig collectief gebruik van parkeerplaatsen
laagdrempelig biodiversiteit en streekeigen soorten voor groene ruimten
laagdrempelig gebruik gemeenschappelijke vergaderruimtes
laagdrempelig gebruik gemeenschappelijke parkeerplaatsen
laagdrempelig organisatie van een strijkdienst
laagdrempelig organisatie van een gezamenlijke jobbeurs
laagdrempelig stimulering van ecodriving



214

Nr. 29 Actualisatie en beperkte herziening ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant (RSVB) - definitieve vaststelling
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het artikel 2.1.7 tot en met 2.1.13. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering 
van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 
2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot 
aanvulling van het besluit van 11 mei 2004; 

Gelet op het voorontwerp van 'addendum' inzake actualisatie en beperkte herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, door de deputatie goedgekeurd op 3 mei 2011 en dat in 
de plenaire vergadering van 29 juni 2011 besproken werd;

Gelet op het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 27 juni 2011;

Gelet op het ontwerp van 'addendum' bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, voorlopig 
vastgesteld door de provincieraad op 20 september 2012;

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 9 november 2011 tot en met 6 februari 
2012 en waarbij 42 bezwaarschriften en adviezen werden ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse Regering van 5 maart 2012;

Gelet op het feit dat de provinciale commissie ruimtelijke ordening tijdens de bespreking op 23 
april 2012 niet in aantal was, gebeurt de feitelijke bespreking van de ingediende bezwaren en 
adviezen door de provincieraad. De bespreking is integraal als bijlage bij dit besluit gevoegd;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 24 mei 2012 voorstelt het addendum inzake de 
actualisatie en beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant definitief 
vast te stellen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepast ontwerp van het addendum inzake de actualisatie en beperkte herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant wordt definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het addendum inzake de actualisatie en beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan 
Vlaams-Brabant wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012



216

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

BUNDELING EN BESPREKING VAN DE INGEDIENDE BEZWAREN EN ADVIEZEN VAN HET 
OPENBAAR ONDERZOEK VAN HET ADDENDUM BIJ HET PROVINICAAL RUIMTELIJK 
STRUCTUURPLAN VLAAMS-BRABANT, OM GEVOEGD TE WORDEN BIJ HET BESLUIT VAN 
DE PROVINCIERAAD VAN 19 JUNI 2012 EN DAT ER INTEGRAAL DEEL VAN UITMAAKT.

Op 29 juni 2011 vond de plenaire vergadering over het addendum bij het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant plaats.

Op 20 september 2011 stelde de provincieraad het ontwerp van addendum bij het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant voorlopig vast.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 9 november 2011 tot en met 6 februari 2012.

De informatie- en inspraakvergadering vond plaats op 22 november 2011.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 41 adviezen en bezwaren ingediend.

Het advies van de Vlaamse regering van 5 maart 2012 werd op de provincie ontvangen op 7 maart 2012
binnen de voorziene wettelijk termijn.

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen en brengt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek een gemotiveerd 
advies uit bij de provincieraad. Dit advies bevat het integrale advies van de Vlaamse regering.

Wanneer de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening geen advies heeft verleend binnen de 
gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk 
de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de provincieraad.
Aangezien de commissie in vergadering van 23 april 2012 niet in aantal was, slechts 10 leden van de 22 
waren aanwezig, wordt door de provincieraad overgegaan tot de bespreking van de ingediende bezwaren 
en adviezen

JURIDISCHE BASIS

Artikel 2.2.10. § 5 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening
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BUNDELING EN BESPREKING VAN DE UITGEBRACHTE ADVIEZEN EN BEZWAREN

1. Advies Vlaamse regering
Het advies van de Vlaamse regering bij ministerieel besluit van 5 maart 2012 luidt als volgt:
"Het ontwerp van addendum bij het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant als beperkte 
herziening geeft aanleiding tot een opmerking over de verenigbaarheid met de principes van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met name van de nederzettingsstructuur. Verder is aanvulling en/of 
verduidelijking nodig voor wat betreft de ruimtelijk-economische structuur en mobiliteit. Het is 
aangewezen om hiermee rekening te houden bij de verdere aanpassing van voorliggend ontwerp
beleidskader.”

Het advies wordt hierna in extenso weergegeven:

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.1.10 §3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelling 
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 december 1997, wat de 
bindende bepalingen betreft, en op de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 
december 2010 houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004, respectievelijk 25 februari 2011 wat de 
bindende bepalingen betreft;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de 
leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 
december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010 en 24 september 2010;

Gelet op de beslissing van 20 september 2011 van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant 
houdende de voorlopige vaststelling van het ontwerp van herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Provincie Vlaams-Brabant "Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant";

Gelet het openbaar onderzoek dat liep van 9 november 2011 tot en met 6 februari 2012;

Gelet op het verslag van de plenaire vergadering op 29 juni 2011 over het voorontwerp van herziening 
van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het ontwerp van herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant 
"Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant";

Gelet op het standpunt dat de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, hierna Vlacoro genoemd, 
op 27 januari 2012 conform artikel 2.1.10 §3 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft uitgebracht 
inzake de overeenstemming van het ontwerp van addendum bij het Ruimtelijk Structuurplan Provincie 
Vlaams-Brabant met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;

Overwegende dat de in het advies van Vlacoro geformuleerde appreciatie van voorliggend ontwerp van 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant (actualisatie RSVB) in 
onderstaande overwegingen wordt geïntegreerd;

Overwegende dat deze beperkte herziening en actualisatie in de eerste plaats een afstemming beoogt met 
de hogere en lagere beleidskaders zonder de uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant in vraag te willen stellen;

Overwegende dat de opbouw van het document degelijk en overzichtelijk uitgewerkt is waarbij het 
addendum is opgevat als een aparte bundel dat samen dient gelezen te worden met het bestaande RSVB;
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Overwegende dat de opties in het ontwerp van herziening en actualisatie RSVB grotendeels in 
overeenstemming zijn met het RSV;

Overwegende dat de Vlaamse Regering op 16 december 2011, in uitvoering van het RSV, het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan "Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende 
openruimtegebieden" definitief heeft vastgesteld; dat het aangewezen is het voorliggend ontwerp van 
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant hierop waar nodig af te stemmen;

Overwegende dat volgende optie op het vlak van de bebouwde ruimte in het ontwerp van actualisatie 
RSVB mogelijk niet in overeenstemming is met het RSV:

- Selectie van de kernen (bebouwde ruimte). Het voorstel om de kern Laar (Zemst) te wijzigen van 
kern-in-het-buitengebied naar woonkern kan niet ondersteund worden aangezien dit niet 
overeenstemt met de eigen selectiemethode zoals opgenomen in het RSVB, waarbij men uitgaat 
van het uitrustingsniveau (uitrustingsgraad die het louter lokale belang overstijgt), multimodale 
ontsluiting en de relatie van de kern t.o.v. omliggende kernen. De afweging om de kern Laar als 
woonkern te selecteren gaat enkel in op één van de criteria, namelijk het uitrustingsniveau. Het 
huidige uitrustingsniveau (aanwezigheid van een kerk, jeugdbeweging, fanfare/toneelgroep, 
tweetal handelszaken) is echter niet van die aard dat de selectie als woonkern verantwoord 
wordt. Deze selectie zou de volledige selectiemethodiek van de provincie op de helling kunnen 
zetten waardoor ook andere, vergelijkbare kernen met een lage uitrustingsgraad in aanmerking 
komen om opgewaardeerd te worden tot woonkernen.

Overwegende dat voor volgende opties verduidelijkingen gevraagd worden:
- Ruimtelijk-economische structuur (bebouwde ruimte). Met betrekking tot de Zennevallei (Kanaal 

naar Charleroi) worden verschillende tekstdelen omtrent het 'economisch netwerk Zuidelijke 
Zennevallei' geschrapt, gelet op de opname binnen het VSGB. De vraag wordt gesteld of de 
provincie met deze schrapping de eigen provinciale ontwikkelingsperspectieven met betrekking 
tot het kleinstedelijk gebied Halle niet in het gedrang brengt. Het VSGB doet namelijk geen 
uitspraak over het grondgebied van Halle. Zo wordt bijvoorbeeld een paragraaf omtrent nieuwe 
watergebonden bedrijvigheid in Lembeek geschrapt. De keuze voor watergebonden ontwikkeling 
in Lembeek-Noord kan hierdoor worden bemoeilijkt. Het lijkt dan ook aangewezen om de tekst 
die handelt over de economische revitalisering van Halle, niet te schrappen.

- Selectie van secundaire wegen (Mobiliteit)
o Schrappen van suggesties van primaire wegen
In punt 3.3.2 op pag. 31 van het addendum worden heel wat schrappingen doorgevoerd m.b.t. 
suggesties voor primaire wegen II. Hierin wordt de suggestie zoals vermeld op pag. 277-278 
van het PRS voor een bijkomende selectie als hoofdweg van het te onderzoeken tracé van de 
RO van de E19/A7 (Ruisbroek) tot de RO (Tervuren) echter niet geschrapt. De vraag stelt 
zich dan ook of de provincie deze zuidelijke sluiting als belangrijke missing link van de Ring 
om Brussel behoudt als visie. Hiervoor kan immers de identieke bedenking gemaakt worden 
als onder 2.3.2, 2de alinea op pag. 14 van het addendum.
o Halle - N28 Nijvelsesteenweg-Kerckhove D'Exaerdestraat Vandenpeereboomstraat —

deselectie secundaire III:
De aangehaalde motivatie is nog onduidelijk; de functie van de "landingsbaan" (N203), de 
N7a (nog niet gerealiseerd) en de Suikerkaai is nog niet beslist. Deze as als secundaire III 
behouden laat toe het station te bereiken met busvervoer en zodoende de transferiumfunctie 
van het station verder uit te bouwen (ook naar het noorden). Het behoud van de secundaire 
111-selectie wordt ook gevraagd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan evenals in het
mobiliteitsplan van de stad Halle.
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o Hoeilaart - N275 tussen Ring rond Brussel en grens BHG — selectie als secundaire III:
Op basis van het provinciale afwegingskader wordt ervoor gepleit deze weg te selecteren als 
secundaire 11-as, er is immers geen specifieke rol voor het openbaar vervoer of het fietsen.

BESLUIT:
Enig artikel. Het ontwerp van addendum bij het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Vlaams-Brabant als 
beperkte herziening geeft aanleiding tot een opmerking over de verenigbaarheid met de principes van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, met name van de nederzettingsstructuur. Verder is aanvulling en/of 
verduidelijking nodig voor wat betreft de ruimtelijk-economische structuur en mobiliteit. Het is 
aangewezen om hiermee rekening te houden bij de verdere aanpassing van voorliggend ontwerp
beleidskader.
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2. Overzicht ingediende bezwaren en adviezen

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden 42 bezwaren en adviezen ingediend.
Hieronder vindt u het genummerd overzicht ervan. De nummers tussen haakjes in de gebundelde 
bespreking verwijzen naar onderstaande  nummering.

1 gemeente Tienen
2 gemeente Gooik
3 college Steenokkerzeel
4 VZW Natuurpunt Oost-brabant
5 gemeente Grimbergen
6 gemeente Wemmel
7 Boerenbond
8 Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse - ARMA
9 gemeente Lubbeek

10 gemeente Bertem
11 LDR Advocaten namens Sofie De Maesschalck
12 gemeente Opwijk
13 Meester Peter Flamey namens NV Recover Energy
14 gemeente Kapelle-op-den-Bos
15 gemeente Zaventem
16 gemeente Londerzeel
17 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed18 De Lijn
19 Anne Marie Vandenbempt - Jan Van Ballaer
20 IMMO DE MAEGD NV
21 Toerisme Vlaanderen
22 gemeente Zemst
23 Departement Mobiliteit en Werken
24 gemeente Zemst
25 gemeente Hoeilaart
26 gemeente Bever
27 NVA, afdeling Groot-Asse
28 gemeente Diest
29 gemeente Ninove
30 gemeente Holsbeek
31 gemeente Lebbeke
32 gemeente Overijse
33 gemeente Meise
34 gemeente Tielt-Winge
35 gemeente Tervuren
36 gemeente Herne
37 provincie Oost-Vlaanderen
38 gemeente Oud-Heverlee
39 gemeente Sint-Genesius-Rode
40 Colruytgroup
41 Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
42 Vlaamse Regering
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3. Bespreking adviezen overheden

3.1 Advies Vlaamse Regering (42)

3.1.1. Selectie van de kernen (bebouwde ruimte)
Het voorstel om de kern Laar (Zemst) te wijzigen van kern-in-het-buitengebied naar woonkern kan niet 
ondersteund worden aangezien dit niet overeenstemt met de eigen selectiemethode zoals opgenomen in 
het RSVB, waarbij men uitgaat van het uitrustingsniveau (uitrustingsgraad die het louter lokale belang 
overstijgt), multimodale ontsluiting en de relatie van de kern t.o.v. omliggende kernen. De afweging om 
de kern Laar als woonkern te selecteren gaat enkel in op één van de criteria, namelijk het 
uitrustingsniveau. Het huidige uitrustingsniveau (aanwezigheid van een kerk, jeugdbeweging, 
fanfare/toneelgroep, tweetal handelszaken) is echter niet van die aard dat de selectie als woonkern 
verantwoord wordt. Deze selectie zou de volledige selectiemethodiek van de provincie op de helling 
kunnen zetten waardoor ook andere, vergelijkbare kernen met een lage uitrustingsgraad in aanmerking 
komen om opgewaardeerd te worden tot woonkernen.

Bespreking
Laar betreft inderdaad een zeer kleine kern. Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het echter 
niet de bedoeling om het woonaanbod te beperken en zal de kern instaan voor de opvang van een deel van 
de lokale woonbehoefte. Dit ontwikkelingsperspectief komt meer overeen met dat voor een 'woonkern' 
dan voor 'kern-in-het-buitengebied'. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zemst werd reeds in 
1998 goedgekeurd door de Vlaamse minister voor Ruimtelijke ordening. De gemeentelijke opties dateren 
dus van voor de selectiemethodiek die is toegepast in het RSVB. Om tegenspraken tussen het provinciale 
en gemeentelijke beleidsniveau te vermijden is een selectie als woonkern aangewezen.

Advies
Kennis te nemen van het advies en volgende paragraaf toe te voegen in 2.2.1.2 (p 11):
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zemst werd reeds in 1998 goedgekeurd door de Vlaamse 
minister voor Ruimtelijke ordening. De gemeentelijke opties dateren dus van voor de selectiemethodiek 
die is toegepast in het RSVB. Om tegenspraken tussen het provinciale en gemeentelijke beleidsniveau te 
vermijden is een selectie als woonkern aangewezen

3.1.2. Ruimtelijk-economische structuur (bebouwde ruimte)
 Met betrekking tot de Zennevallei (Kanaal naar Charleroi) worden verschillende tekstdelen omtrent het 
'economisch netwerk Zuidelijke Zennevallei' geschrapt, gelet op de opname binnen het VSGB. De vraag 
wordt gesteld of de provincie met deze schrapping de eigen provinciale ontwikkelingsperspectieven met 
betrekking tot het kleinstedelijk gebied Halle niet in het gedrang brengt. Het VSGB doet namelijk geen 
uitspraak over het grondgebied van Halle. Zo wordt bijvoorbeeld een paragraaf omtrent nieuwe 
watergebonden bedrijvigheid in Lembeek geschrapt. De keuze voor watergebonden ontwikkeling in 
Lembeek-Noord kan hierdoor worden bemoeilijkt. Het lijkt dan ook aangewezen om de tekst die handelt 
over de economische revitalisering van Halle, niet te schrappen. 

Bespreking
Het provinciale ontwikkelingperspectief voor het kleinstedelijk gebied Halle wordt in deze herzieningen 
niet gewijzigd. De minimale oppervlakte en het streefcijfer blijven behouden. Met betrekking tot de 
Zuidelijk Zennevallei beoogde de provincie de opmaak van een coherente visie voor het geheel van het 
netwerk. In het afbakeningsproces voor het Vlaams Strategisch gebied rond Brussel is met dit voorstel 
vanuit de provincie weinig rekening gehouden. De provincie had een streefcijfer van 100 ha aan 
bijkomende bedrijvenzones vooropgesteld voor het netwerk Zuidelijk Zennevallei (dus zonder het 
kleinstedelijk gebied Halle). De opties genomen in het afbakeningsproces voor het VSGB door de 
Vlaamse Regering maken deze voorstellen vanuit de provincie achterhaald. Daarom worden de tekstdelen 
over het netwerk 'zuidelijk Zennevallei' geschrapt. Het ontwikkelingperspectief voor het kleinstedelijk 
gebied Halle blijft dus onverminderd behouden. Deze schrappingen kunnen de keuze in de differentiatie 
van de bedrijvenzones binnen het stedelijk gebied Halle niet bemoeilijken. Het geschrapte deel 
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'economische revitalisering' omvatte een aantal voorstellen voor de afbakening van nieuwe bijkomende 
bedrijventerreinen in de Zuidelijk Zennevallei die door de Vlaamse opties zijn achterhaald. De 
'optimalisatie' en 'differentiatie' van bestaande bedrijventerreinen blijven ook behouden als ruimtelijke 
kernprincipes voor de economische structuur in de provincie (p 249-250 RSVB). Het afbakeningsproces 
voor het kleinstedelijk gebied Halle is trouwens lopende. De optimalisatie en differentiatie van de 
bedrijvenzones wordt hierin onderzocht. 

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

3.1.3. Selectie van secundaire wegen (Mobiliteit)

a) Schrappen van suggesties van primaire wegen 
In punt 3.3.2 op pag. 31 van het addendum worden heel wat schrappingen doorgevoerd m.b.t. suggesties 
voor primaire wegen II. Hierin wordt de suggestie zoals vermeld op pag. 277-278 van het PRS voor een 
bijkomende selectie als hoofdweg van het te onderzoeken tracé van de RO van de E19/A7 (Ruisbroek) tot 
de RO (Tervuren) echter niet geschrapt. De vraag stelt zich dan ook of de provincie deze zuidelijke 
sluiting als belangrijke missing link van de Ring om Brussel behoudt als visie. Hiervoor kan immers de 
identieke bedenking gemaakt worden als onder 2.3.2, 2de alinea op pag. 14 van het addendum.

Bespreking
De suggestie aan het Vlaamse niveau zoals vermeld op p 277-278 voor verder onderzoek naar  een 
bijkomende selectie als hoofdweg van het te onderzoeken tracé van de RO van de E19/A7 (Ruisbroek) tot 
de RO (Tervuren) als zuidelijke sluiting en belangrijke missing link van de Ring om Brussel is niet 
geschrapt uit het RSVB. De tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarnaar 
verwezen wordt onder 2.3.2, 2de alinea op pag. 14 van het addendum stelt immers bij de evaluatie van 
deze suggestie duidelijk dat de provincie Vlaams-Brabant erop aandringt dat er op een objectieve en 
voldoende wettenschappelijke basis een studie wordt opgestart om de rol en het functioneren van de R0 in 
nationaal en internationaal perspectief, waarbij ook de sluiting van de ring rond Brussel als scenario 
wordt onderzocht. Vanuit dit onderzoek dient ook te blijken welke impact deze ingreep zou hebben op de 
globale visie rond de wegcategorisering. Verder stelt het RSV( p 369) dat de Vlaamse overheid 
onderzoek en inter-gewestelijk overleg zal opstarten over de rol het functioneren van de ring rond 
Brussel in internationaal en nationaal perspectief, gekoppeld aan de opmaak van een 
wenselijkheidonderzoek voor de aanleg van de zuidelijk rond Brussel. De vraag van de Vlaams minister 
van Financiën, begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport om deze suggestie te schrappen uit het 
RSVB is daarom moeilijk te plaatsen. Het gaat hier immers niet om een achterhaalde suggestie maar om 
een vraag die ondertussen ook in het RSV is opgenomen.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

b) Halle - N28 Nijvelsesteenweg-Kerckhove D'Exaerdestraat Vandenpeereboomstraat — de selectie 
secundaire III:
De aangehaalde motivatie is nog onduidelijk; de functie van de "landingsbaan" (N203), de N7a (nog niet 
gerealiseerd) en de Suikerkaai is nog niet beslist. Deze as als secundaire III behouden laat toe het station 
te bereiken met busvervoer en zodoende de transferiumfunctie van het station verder uit te bouwen (ook 
naar het noorden). Het behoud van de secundaire 111-selectie wordt ook gevraagd in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan evenals in het mobiliteitsplan van de stad Halle.
c) Hoeilaart - N275 tussen Ring rond Brussel en grens BHG — selectie als secundaire III:
Op basis van het provinciale afwegingskader wordt ervoor gepleit deze weg te selecteren als secundaire 
11-as, er is immers geen specifieke rol voor het openbaar vervoer of het fietsen.
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Bespreking
De functie van de Landingsbaan, N7a en de Suikerkaai is vandaag (maart 2012) wel duidelijk. Het klopt 
dat bij de opmaak van het addendum ruimtelijke structuurplan Vlaams-Brabant die duidelijkheid nog niet 
bestond. Een secundaire weg type III heeft als functie een hoofddorp te ontsluiten met een kleinstedelijk 
gebied én heeft een verbindende functie voor het openbaar vervoer of de fiets. 
De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft als functie deelgemeente Buizingen te 
ontsluiten met kleinstedelijk gebied/hoofddorp Halle. De De Kerckhove D’Exaerdestraat-
Vandenpeereboomstraat heeft niet de functie om het bedrijventerrein van Lot/ Huizingen, hoofddorp 
Alsemberg of Sint-Pieters-Leeuw te ontsluiten met het kleinstedelijk gebied Halle. Deze deselectie wordt 
ook voorgesteld in het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Halle. Deze deselectie heeft 
geen invloed op de toekomstige visie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied. 
De Nijvelsesteenweg (tussen A8 en station Halle) heeft als (toekomstige) functie deelkern Sint-Rochus te 
ontsluiten met het kleinstedelijk gebied en de A8. Daartegenover staat dat de Landingsbaan in de 
toekomst de functie als toegangspoort naar het centrum van Halle vanuit de A8 zal vervullen. Het 
gedeelte tussen de A8 en de grens met Waals-Brabant zou als ontsluiting van Braîne-le-Château naar het 
centrum van Halle kunnen dienen. 

Het ontwerp van het mobiliteitsplan van de stad Halle heeft dit gedeelte van de N28 als lokale weg type I 
geselecteerd met het achterliggende idee dat men vanuit Braîne-le-Château via de RO en A8 moet rijden.
Als de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle verder gevorderd is, zal een gecoördineerd voorstel 
van de hercategorisering van de secundaire wegen in Halle worden opgesteld. De hercategorisering van 
de Nijvelsesteenweg zal hier deel van uitmaken. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle zal 
geen invloed hebben op de functie van de De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat  

De N275 is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Deze route is zelfs een potentiële Fiets-
GEN route. Daarom is de selectie van een secundaire III meer op zijn plaats dan de selectie van een 
secundaire II voor dit tracé. 

Advies
Kennis te nemen van het advies. Wanneer de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle verder 
gevorderd zal zijn, zal een gecoördineerd voorstel van de hercategorisering van de secundaire wegen 
voorgesteld worden. De categorisering van de N28 wordt daarom in het kader van de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied bekeken en niet in het kader van dit addendum. De De Kerkchove D'Exaerdestraat -
Vandenpeereboomstraat wordt wel in het kader van dit addendum gedeselecteerd. 
Kennis te nemen van het advies rond de N275 zonder gevolg. 

Volgende aanpassingen voor te stellen op 17-18 van het addendum:
• Halle N28 Nijvelsesteenweg en Kerckhove D'Exaerdestraat- Vandenpeereboomstraat "deselectie" 
van secundaire 3

Motivatie:
De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft als functie deelgemeente Buizingen te 
ontsluiten met kleinstedelijk gebied/ hoofddorp Halle. De De Kerckhove D’Exaerdestraat-
Vandenpeereboomstraat heeft niet de functie om het bedrijventerrein van Lot/ Huizingen, hoofddorp 
Alsemberg of Sint-Pieters-Leeuw te ontsluiten met het kleinstedelijk gebied Halle. Deze deselectie wordt 
ook voorgesteld in het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Halle. Deze deselectie heeft 
geen invloed op de toekomstige visie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

3.2 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (17)

3.2.1. Algemeen
Voorliggend addendum is een degelijk uitgewerkt en overzichtelijk opgebouwd document. Het betreft een 
beperkte herziening waarbij niet geraakt wordt aan de uitgangspunten en kernprincipes van het RSVB. 
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Aanleiding is de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV in 2010 en een aantal suggesties die 
werden geformuleerd vanuit de gemeenten in kader van de opmaak van een eigen gemeentelijk 
structuurplan. 
Naar opbouw is het addendum opgevat als een apart bundel dat samen kan gelezen worden met het 
bestaande RSVB. De evaluatie van het gevoerde beleid kan gezien worden als een aanvulling op het 
informatief gedeelte. Vervolgens is via het opdelen in verschillende hoofdstukken een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds de motiveringen waarom wijzigingen werden doorgevoerd en 
anderzijds de effectief gewijzigde, geschrapte of aangevulde tekstdelen in het richtinggevend en bindend 
gedeelte. Het hoofdstuk met motiveringen van de voorgestelde wijzigingen kan daarbij, omwille van haar 
informatief karakter, behouden blijven in het definitief addendum.
In het hoofdstuk “evaluatie en actualisatie van het gevoerde beleid 2005 -2010” wordt best een 
actualisatie doorgevoerd voor wat betreft het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan voor het VSGB werd inmiddels definitief vastgesteld op 16 december 2011.
In opvolging van ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering heeft de provincie de 
gemeentelijke structuurplannen (GRS) getoetst aan het addendum RSVB. Conform artikel 2.1.12 §1 van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening moeten de bindende bepalingen van een GRS die strijdig zijn 
met de bindende bepalingen van een provinciaal ruimtelijk structuurplan limitatief opgesomd worden in 
het bindend deel van het provinciaal structuurplan. Er werden door de provincie geen bindende 
bepalingen van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen gedetecteerd die in tegenstrijd zijn met het 
addendum. Dit werd duidelijk aangegeven in voorliggend addendum. Hiermee lijkt voldaan aan deze 
voorwaarde.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

3.2.2. Opmerkingen over mogelijke tegenstrijdigheden met het RSV en over inhoudelijke opties

a) Open ruimte structuur
Wat betreft de open ruimte structuur worden richtinggevend, noch bindend wijzigingen voorgesteld. De 
provincie wenst zich de komende planperiode eerder te richten op haar adviserende rol bij gewestelijke 
planprocessen en haar goedkeuringstoezicht op de gemeentelijke plannen en zal zelf geen acties 
ondernemen voor de afbakening van de provinciale open ruimte structuur. Initiatieven op vlak van open 
ruimte blijken derhalve geen prioriteit. De provincie geeft aan toch in te gaan op eventuele kansen die 
zich aanbieden in het kader van andere planprocessen om wel een provinciaal initiatief naar open ruimte 
te nemen. Hiervan wordt kennis genomen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

b) Nederzettingsstructuur - Ontwikkelingsperspectieven van de kernen
De provincie wenst de ontwikkelingsperspectieven voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden in 
het buitengebied, in het bijzonder het provinciale doelgroepenbeleid, bij te sturen naar aanleiding van het 
decreet grond- en pandenbeleid, met name artikel 145/7 dat stelt dat woonuitbreidingsgebieden waarvoor 
een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd door een sociale woonorganisatie moet 
ingewilligd worden. Het eerder ongenuanceerde voorstel zoals uitgewerkt in het voorontwerp van
addendum, waarbij alle uitspraken met betrekking tot het provinciaal doelgroepenbeleid zonder meer 
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werden geschrapt, kon niet ondersteund worden gezien de mogelijke strijdigheid met het RSV en zelfs het 
decreet grond- en pandenbeleid. 
Er werd in ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering dan ook uitdrukkelijk gevraagd een 
aangepast voorstel uit te werken met een meer expliciete verwijzing naar het decreet grond- en 
pandenbeleid. De huidige voorgestelde wijzigingen zijn wel duidelijker gerelateerd aan dit decreet. Er 
wordt gesteld dat aansnijding in functie van doelgroepenbeleid mogelijk is, “met inachtname van de 
decretale bepalingen uit het grond- en pandenbeleid”. Bovendien moet het in de woonkernen en de 
kernen-in-het-buitengebied gaan om kleinschalige projecten in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Hiermee lijkt voldaan aan ons advies in kader van de plenaire vergadering, de 
voorgestelde wijzigingen kunnen derhalve ondersteund worden.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

c) Nederzettingsstructuur - Selectie van de kernen
In het addendum worden een aantal wijzigingen aan de kernenselectie voorgesteld, op basis van 
suggesties vanuit gemeentelijke structuurplannen of gebiedsgerichte planprocessen.
In ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering werd het voorstel om de selectie van Laar te 
wijzigen van kern-in-het-buitengebied naar woonkern in vraag gesteld. Laar betreft immers een erg 
kleine kern met een beperkt voorzieningenniveau dat vanuit ruimtelijk oogpunt niet op het niveau staat 
van een woonkern, zeker niet in vergelijking met de overig geselecteerde woonkernen in Zemst zoals 
Elewijt, Eppegem, Hofstade en Weerde. In het huidige addendum werd een bijkomende motivering 
opgenomen. Deze motivering lijkt echter niet in overeenstemming met de eigen selectiemethode zoals 
opgenomen in het RSVB (p 231). De selectiemethodiek gaat namelijk uit van enerzijds het 
uitrustingsniveau (uitrustingsgraad die het louter lokale belang overstijgen) en anderzijds de ontsluiting 
(multimodaal) en de relatie van de kern t.o.v. de omliggende kernen. De aanwezigheid van een kerk, 
jeugdbeweging, fanfare/toneelgroep (‘cultuurhal’) evenals de aanwezigheid van een tweetal 
handelszaken, bevestigt eerder de lage uitrustingsgraad van de kern Laar. Een motivering m.b.t. de 
overige criteria wordt niet opgenomen. Door de selectie van Laar als ‘woonkern’ wordt volgens ons de 
volledige selectiemethodiek op de helling gezet. Wat bijvoorbeeld met de naburige kernen Humbeek en 
Beigem te Grimbergen, in het huidige RSVB geselecteerd als kern-in-het-buitengebied? De voorgestelde 
wijziging wordt dan ook niet ondersteund. 
Het voorstel om de selecties van Baal en Kaggevinne te wijzigen van respectievelijk kern-in-het-
buitengebied en stedelijke kern naar woonkern kan ondersteund worden.

Bespreking
Laar betreft inderdaad een zeer kleine kern. Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het echter 
niet de bedoeling om het woonaanbod te beperken en zal de kern instaan voor de opvang van een deel van 
de lokale woonbehoefte. Dit ontwikkelingsperspectief komt meer overeen met dat voor een 'woonkern' 
dan voor 'kern-in-het-buitengebied'. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zemst werd reeds in 
1998 goedgekeurd door de Vlaamse minister voor Ruimtelijke ordening. De gemeentelijke opties dateren 
dus van voor de selectiemethodiek die is toegepast in het RSVB. Om tegenspraken tussen het provinciale 
en gemeentelijke beleidsniveau te vermijden is een selectie als woonkern aangewezen.

Advies
Kennis te nemen van het advies en volgende paragraaf toe te voegen in 2.2.1.2 (p 11):
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Zemst werd reeds in 1998 goedgekeurd door de Vlaamse 
minister voor Ruimtelijke ordening. De gemeentelijke opties dateren dus van voor de selectiemethodiek 
die is toegepast in het RSVB. Om tegenspraken tussen het provinciale en gemeentelijke beleidsniveau te 
vermijden is een selectie als woonkern aangewezen.
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d) Nederzettingsstructuur - Verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen (taakstelling)
In het voorontwerp van addendum VSGB bleek geen kwantitatieve taakstelling opgenomen, als 
doorrekening van de bijkomende taakstelling naar wonen die in kader van de actualisatie en gedeeltelijke 
herziening van het RSV werd berekend. In uitvoering van de bindende bepalingen van het RSV is een 
dergelijke provinciale doorrekening inzake bijkomende woongelegenheden voor de kleinstedelijke 
gebieden en de gemeenten die tot het buitengebied behoren wel noodzakelijk. Er werd gevraagd minstens 
het engagement op te nemen om deze doorrekening op korte termijn te doen. Hieraan is tegemoet 
gekomen. De provincie geeft in voorliggend addendum aan dat ze “op korte termijn een verder 
kwantitatieve doorrekening zal doen voor de bijkomende taakstelling 2007 – 2012 die is berekend in 
kader van de actualisatie en de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
(zoals in werking getreden op 2 mei 2011)”. 

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

e) Ruimtelijke economische structuur - Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas
De ontwikkelingsperspectieven voor Kampenhout-Sas worden gewijzigd van economische entiteit naar 
bijzonder economisch knooppunt, conform de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV. In ons 
advies naar aanleiding van de plenaire vergadering werd gevraagd om maximaal uit te gaan van de 
formulering zoals opgenomen in het besluit van de Vlaamse Regering houdende definitieve vaststelling 
van de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV, en derhalve “afvalverwerking” niet te 
beperken tot “afvalverbranding”. Hieraan werd in voorliggend ontwerp van addendum tegemoet 
gekomen. Voor de bestaande bedrijfsactiviteiten in bestaande bedrijven wordt de mogelijkheid 
opgenomen dat een uitzonderingsmaatregel wordt uitgewerkt. Dit biedt de noodzakelijke rechtszekerheid 
aan deze bedrijven. Met de voorgestelde wijzigingen kan akkoord gegaan worden.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

e) Ruimtelijke economische structuur - Lokale bedrijvigheid
De provincie wenst de opties met betrekking tot de locatie van lokale bedrijvigheid bij te stellen in 
overeenstemming met de gewijzigde optie uit de gedeeltelijke herziening en actualisatie van het RSV. In 
ons advies in kader van de plenaire vergadering werd evenwel gevraagd de kernenhiërarchie 
nadrukkelijker te laten doorwerken en de mogelijkheden van heroriëntatie van hoofddorp naar een 
andere kern te beperken tot de woonkernen. Hieraan werd tegemoet gekomen. In voorliggend ontwerp 
van addendum werd de bijgestelde optie uit het RSV quasi letterlijk overgenomen waardoor een 
maximale overeenstemming verzekerd is. Derhalve kan akkoord gegaan worden met de voorgestelde 
wijzigingen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

f) Ruimtelijke economische structuur - Concentraties grootschalige detailhandel



227

De provincie wenst haar beleid inzake grootschalige detailhandel bij te stellen, zowel voor wat betreft de 
niet geselecteerde locaties als voor de concentraties gelegen in kleinstedelijke gebieden.
Voor de niet geselecteerde locaties blijkt het uitdoofbeleid zoals oorspronkelijk opgenomen in het RSVB 
eerder onduidelijk in de praktijk omdat geen opsomming noch een duidelijke definitie werd opgenomen in 
het RSVB. Bovendien is op Vlaams niveau beslist tot opmaak van een omzendbrief “Ruimtelijk 
afwegingskader voor de inplanting van grootschalige detailhandel” in kader van de startnota “Winkelen 
in Vlaanderen”, waardoor een provinciaal planningsinitiatief minder noodzakelijk is geworden. Deze 
omzendbrief werd recent goedgekeurd door de Vlaams Regering op 16 december 2011. De provincie 
wenst daarom haar beleid af te stemmen op het beleid zoals opgenomen in het RSV, met name dat 
solitaire inplantingen geval per geval dienen afgewogen worden.
Voor wat betreft de grootschalige kleinhandelsconcentraties in kleinstedelijke gebieden is vanuit de 
planningspraktijk gebleken dat de afweging voor de inplanting van grootschalige kleinhandel beter 
gemaakt wordt als onderdeel van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied. De provincie wenst 
daarom de in het RSVB voorgestelde selecties van kleinhandelsconcentraties te schrappen.
Zoals aangegeven in ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering kan met de voorgestelde 
wijzigingen ten aanzien van grootschalige detailhandel inhoudelijk akkoord gegaan worden.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

g) Ruimtelijke economische structuur - Specifiek economisch knooppunt Londerzeel / opties met 
betrekking tot Asse-Ternat-Zellik / economisch netwerk Zuidelijke Zennevallei
De voorgestelde wijzigingen en schrappingen betreffende deze onderdelen houden enkel 
verduidelijkingen, correcties of een actualisatie van het bestaande beleidskader in. Zoals aangegeven in 
ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering wordt hiervan kennis genomen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

h) Opmerkingen met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur
- Selectie bovenlokale knooppunten
In het addendum wordt voorgesteld de mogelijkheid in te bouwen om de in het RSVB geselecteerde 
bovenlokale knooppunten bij te sturen. De provincie heeft verduidelijkt dat de opgesomde voorwaarden 
in hun samenhang van toepassing dienen te zijn. Hiermee is voldaan aan onze vraag in kader van ons 
advies naar aanleiding van de plenaire vergadering. Een ruimtelijk verantwoorde bijsturing lijkt op deze 
manier mogelijk. 

- Selectie secundaire wegen
De in het RSVB opgenomen selectie van secundaire wegen werd geëvalueerd en beperkt bijgesteld. 
Tevens werden een aantal materiële correcties doorgevoerd. Er wordt vanuit gegaan dat de voorgestelde 
wijzigingen zijn voorafgegaan door een globale screening van de wegencategorisering en een afweging 
binnen een ruimer kader. De leesbaarheid van de tabel van secundaire wegen is verhoogd. Het is nu 
telkens duidelijk vanaf en tot welk punt de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn.
Naar analogie met de bepalingen uit het RSV voor primaire wegen werd in voorliggend addendum een 
algemeen principe ingeschreven dat mogelijk maakt de selectie van secundaire wegen te wijzigen of 
differentiëren vanuit gebiedsgerichte planprocessen. Ook hier werd bijkomend opgenomen dat 
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aangegeven voorwaarden in hun samenhang van toepassing dienen te zijn. Hiermee kan ingestemd 
worden.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

i) Opmerkingen met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur - Bij voorgestelde wijzigingen 
worden nog steeds volgende bemerkingen gemaakt: (42 en 17)
Bij voorgestelde wijzigingen worden nog steeds volgende bemerkingen gemaakt: 
• Halle - N28 Nijvelsesteenweg-Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat: 
De aangehaalde motivatie is nog onduidelijk; de functie van de landingsbaan, de N7a en de Suikerkaai is 
nog niet beslist. Deze as als secundaire III behouden laat toe het station te bereiken met busvervoer en 
zodoende de transferiumfunctie van het station verder uit te bouwen (ook naar het noorden). Het behoud 
van de secundaire III-selectie wordt ook gevraagd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan evenals in 
het mobiliteitsplan van de stad Halle. 
• Hoeilaart - N275 tussen Ring rond Brussel en grens BHG: op basis van het provinciale 
afwegingskader wordt ervoor gepleit deze weg te selecteren als secundaire II-as, er is immers geen 
specifieke rol voor het openbaar vervoer of het fietsen.

Bespreking
De functie van de Landingsbaan, N7a en de Suikerkaai is vandaag (maart 2012) wel duidelijk. Het klopt 
dat bij de opmaak van het addendum ruimtelijke structuurplan Vlaams-Brabant die duidelijkheid nog niet 
bestond. Een secundaire weg type III heeft als functie een hoofddorp te ontsluiten met een kleinstedelijk 
gebied én heeft een verbindende functie voor het openbaar vervoer of de fiets. 
De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft als functie deelgemeente Buizingen te 
ontsluiten met kleinstedelijk gebied/hoofddorp Halle. De De Kerckhove D’Exaerdestraat-
Vandenpeereboomstraat heeft niet de functie om het bedrijventerrein van Lot/ Huizingen, hoofddorp 
Alsemberg of Sint-Pieters-Leeuw te ontsluiten met het kleinstedelijk gebied Halle. Deze deselectie wordt 
ook voorgesteld in het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Halle. Deze deselectie heeft 
geen invloed op de toekomstige visie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied. 
De Nijvelsesteenweg (tussen A8 en station Halle) heeft als (toekomstige) functie deelkern Sint-Rochus te 
ontsluiten met het kleinstedelijk gebied en de A8. Daartegenover staat dat de Landingsbaan in de 
toekomst de functie als toegangspoort naar het centrum van Halle vanuit de A8 zal vervullen. Het 
gedeelte tussen de A8 en de grens met Waals-Brabant zou als ontsluiting van Braine-le-Château naar het 
centrum van Halle kunnen dienen. 

Het ontwerp van het mobiliteitsplan van de stad Halle heeft dit gedeelte van de N28 als lokale weg type I 
geselecteerd met het achterliggende idee dat men vanuit Braine-le-Château via de RO en A8 moet rijden.
Als de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle verder gevorderd is, zal een gecoördineerd voorstel 
van de hercategorisering van de secundaire wegen in Halle worden opgesteld. De hercategorisering van 
de Nijvelsesteenweg zal hier deel van uitmaken. De afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle zal 
geen invloed hebben op de functie van de De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat  

De N275 is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Deze route is zelfs een potentiële Fiets-
GEN route. Daarom is de selectie van een secundaire III meer op zijn plaats dan de selectie van een 
secundaire II voor dit tracé. 

Advies
Kennis te nemen van het advies. Wanneer de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle verder 
gevorderd zal zijn, zal een gecoördineerd voorstel van de hercategorisering van de secundaire wegen 
voorgesteld worden. De categorisering van de N28 wordt daarom in het kader van de afbakening van het 
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kleinstedelijk gebied bekeken en niet in het kader van dit addendum. De De Kerkchove D'Exaerdestraat -
Vandenpeereboomstraat wordt wel in het kader van dit addendum gedeselecteerd. 
Kennis te nemen van het advies rond de N275 zonder gevolg. 

Volgende aanpassingen voor te stellen op 17-18 van het addendum:
• Halle N28 Nijvelsesteenweg en Kerckhove D'Exaerdestraat- Vandenpeereboomstraat "deselectie" 
van secundaire 3

Motivatie:
De Kerckhove D’Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft als functie deelgemeente Buizingen te 
ontsluiten met kleinstedelijk gebied/ hoofddorp Halle. De De Kerckhove D’Exaerdestraat-
Vandenpeereboomstraat heeft niet de functie om het bedrijventerrein van Lot/ Huizingen, hoofddorp 
Alsemberg of Sint-Pieters-Leeuw te ontsluiten met het kleinstedelijk gebied Halle. Deze deselectie wordt 
ook voorgesteld in het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Halle. Deze deselectie heeft 
geen invloed op de toekomstige visie van de afbakening van het kleinstedelijk gebied.

j) Aandachtspunten inzake de relatie met de milieueffectenrapportageregelgeving
In ons advies naar aanleiding van de plenaire vergadering werd aandacht gevraagd voor de relatie met 
de regelgeving rond de milieuffectenrapportage, met name de eventuele plan-MERplicht . Het is niet 
duidelijk of dit uitgeklaard werd met de bevoegde instanties en welk gevolg de provincie hieraan dient te 
geven. 

Bespreking
Het wijzigingsdecreet van 27 april 2007 stelt in hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling 1 in artikel 4.2.1 
en volgende het toepassingsgebied wordt vastgesteld. Dat artikel 4.2.1 stelt “Dit hoofdstuk is van 
toepassing op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor 
een project; dat dit hoofdstuk eveneens van toepassing is op ieder plan of programma waarvoor gelet op 
het mogelijk effect op gebieden een passende beoordeling is vereist uit hoofd van artikel 36ter, §3, eerste 
lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.”; 
Er is geen passende beoordeling vereist omdat kan uitgesloten worden dat de voorstellen, opgenomen in 
deze beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, betekenisvolle effecten op een 
speciale beschermingszone kan hebben, aangezien bij de redactie ervan rekening is gehouden met de 
reglementering met betrekking tot en de ligging van de speciale beschermingszones en de keuze van de 
beleidsvoorstellen en de formulering van de opties;
Een ruimtelijk structuurplan vormt geen basis voor het toekennen van een vergunning.
Bijkomend heeft deze partiële herziening grotendeels tot doel om de planperiode te verlengen in functie 
van de noodzakelijke continuïteit van het huidig beleid. Overige wijzigingen omvatten wijzigingen die 
volgen uit reeds beslist beleid. 
Er kan dus geoordeeld worden dat de partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
niet valt onder de planMER plicht.
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Advies
Volgende passage op te nemen in het informatief deel van het addendum bij de 'Inleiding':

0.3 Milieu effectenrapportage
Het wijzigingsdecreet van 27 april 2007 stelt in hoofdstuk II, afdeling I, onderafdeling 1 in artikel 4.2.1 
ev. het toepassingsgebied vast. Artikel 4.2.1 stelt volgende: “Dit hoofdstuk is van toepassing op ieder 
plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project. Dit 
hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of programma waarvoor, gelet op het mogelijk effect 
op gebieden, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid, van het 
decreet 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu”. 

Er is geen passende beoordeling vereist gezien de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-
Brabant geen invloed heeft op speciale beschermingzones (SBZ-gebieden).
Een ruimtelijk structuurplan vormt geen basis voor het toekennen van een vergunning.
Bijkomend heeft deze partiële herziening grotendeels tot doel om de planperiode te verlengen in functie 
van de noodzakelijke continuïteit van het huidig beleid. Overige wijzigingen omvatten wijzigingen die 
volgen uit reeds beslist beleid. 

Er kan dus geoordeeld worden dat de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-
Brabant niet valt onder de planMER plicht.

3.3 Toerisme Vlaanderen (21)

Toerisme Vlaanderen vraagt om de problematiek van zonevreemde jeugdverblijfscentra mee op te nemen 
in het addendum

Bespreking
Uit het advies blijkt dat de Vlaamse Task Force Jeugdverblijven heeft deze problematiek opgenomen. De 
Taskforce vindt haar oorsprong in de rondetafelconferentie die op 2 juli 2007 werd georganiseerd in 
uitvoering van de resolutie die op 24 mei 2006 in het Vlaamse Parlement werd aangenomen. De 
Taskforce kreeg de opdracht om zo goed mogelijk alle problemen waarmee jeugdverblijven vandaag 
geconfronteerd worden in kaart te brengen en een integrale aanpak uitwerken waaronder een ruimtelijk 
afwegingskader voor de zonevreemde jeugdverblijven. De provincie is hierbij betrokken via een 
vertegenwoordiging vanuit de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP). De aanpak van zonevreemde 
Jeugdverblijfscentra werd door de dienst ruimtelijke ordening (in samenspraak met de jeugddienst) 
opgestart in 2007. Het uitgangspunt daarbij was om voor alle jeugdverblijfscentra op provinciaal niveau 
(categorie C) die zonevreemd lagen een ruimtelijke afweging te maken met het oog op bestendiging van 
deze centra.
In de loop van het project werd een overkoepelende aanpak op Vlaams niveau opgestart, in navolging van 
een resolutie van het Vlaams Parlement. Deze aanpak wordt aangestuurd door een taskforce (sectoren 
jeugd, ruimtelijke ordening en toerisme) waarin de VVP vertegenwoordigd is door de provincie Vlaams-
Brabant voor het beleidsdomein ruimtelijke ordening en de provincie Limburg voor het beleidsdomein 
jeugd. In deze taskforce wordt een globale aanpak nagestreefd alsook een taakverdeling tussen de 
verschillende beleidsniveaus. Tot op heden heeft het Vlaamse niveau geen duidelijkheid gegeven over de 
verdere aanpak. 
De opmaak van eventuele provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde 
jeudsverblijfscentra kan reeds op basis van het ontwikkelingperspectief voor hoogdynamische toeristisch-
recreatieve infrastructuur. Een aanpassing van het RSVB is in dit verband niet noodzakelijk.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.
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3.4 Departement mobiliteit en openbare wegen (23)

3.4.1. Het Departement formuleert volgende opmerkingen:
a. Het is nuttig om iets over het Ontwikkelingplan Demer te vermelden.
b. Het schrappen van een aantal passages in verband met de Zuidelijk Zennevallei  bemoeilijkt de 

ruimtelijk verankering van het concept 'extended gateways' waarbij wordt gestreefd om logistieke 
activiteiten te clusteren en goederenstromen te bundelen op multimodaal ontsloten locaties. 

c. Er wordt gevraagd de principes van comodaliteit en bundeling en clustering van activiteiten op 
multimodaal ontsloten locaties mee te nemen.

d. Er wordt gevraagd het statuut van de Mobiliteitsvisie van De Lijn 2020 te verduidelijken. 
e. Er wordt gepleit voor een beleidskader inzake mobiliteit op niveau van de provincie
f. Er wordt vastgesteld dat ongeacht de selectie als secundaire type I, II of III alle secundaire wegen 

een belangrijke functie hebben voor zowel autoverkeer als openbaar vervoer en fietsverkeer.
g. Er worden een aantal opmerkingen geformuleerd inzake het specifiek economisch knooppunt 

Londerzeel.
h. Er is geen verwijzing naar het economisch knooppunt Meise-Westrode  opgenomen.
i. Er wordt gesteld dat voor de wijziging van de categorisering van een gewestweg het advies van de 

gemeenten én het Departement gewenst is.

Bespreking
a. Het Ontwikkelingplan Demer maakt deel uit van de bekkenbeheersplannen en 

deelbekkenbeheersplannen. Het addendum heeft niet de ambitie om de planningscontext te 
vervolledigen. Het gaat hier slechts om een beperkte wijziging van een bestaand plandocument. 
Het bestaande ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant omvat verschillende
ontwikkelingperspectieven inzake het versterken van de rivier-en beekvalleien.

b. Het schrappen van het ontwikkelingperspectief voor de Zuidelijk Zennevallei is een gevolg van 
de beslissing van het Vlaams niveau om dit netwerk volledig op te nemen binnen het Vlaams 
Strategisch gebied rond Brussel. Het zijn dus de opties die genomen zijn in het Vlaams 
Strategisch gebied rond Brussel (VSGB) die een ruimtelijke verankering van het concept 
'extended gateways' kunnen bemoeilijken. De Zuidelijk Zennevallei valt door de opname ervan in 
het VSGB onder de planningsbevoegdheid van het Vlaamse niveau.

c. Het bestaande ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant heeft multimodaliteit en intermodaliteit 
reeds als ruimtelijk principes verankerd in het ruimtelijk beleid (p 268). 

d. Het addendum heeft niet de ambitie om de planningscontext te vervolledigen. Het gaat hier 
slechts om een beperkte wijziging van een bestaand plandocument. Het Mobiliteitsplan 2020 van 
De Lijn is een visiedocument van De Lijn en niet van de provincie. Het Mobiliteitsplan 2020 van 
De Lijn kan passen binnen de ontwikkelingsperspectieven van het RSVB. Een aanpassing van het 
RSVB in dit verband is dan ook niet noodzakelijk.

e. Het addendum omvat slechts een beperkte wijziging van een bestaand plandocument. De 
uitwerking van een provinciaal mobiliteitsplan vraagt een diepgaander onderzoek. De 
haalbaarheid en wenselijkheid ervan dient nog te worden getoetst met alle betrokken actoren.

f. Gelet op de grote mobiliteitsvraag in de provincie is het correct te stellen dat op alle secundaire 
wegen de verschillende modi uitdrukkelijk aanwezig zijn, maar het beleid is wel verschillend 
naargelang de categorie. Vertrekkend vanuit de definitie van de secundaire wegen en vanuit de 
verschillende streefbeeldstudies wordt een effectieve inrichting bepleit die onderscheidend is 
naargelang de categorie. Vb. voor een secundaire weg I is de hoofdfunctie het verbinden op 
bovenlokaal niveau voor het autoverkeer. Voor een secundaire III primeert de doorstroming voor 
het openbaar vervoer en het fietsverkeer. 

g. Het streefcijfer voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt niet gewijzigd met 
het addendum. De afwegingen van haalbare scenario's maken deel uit van het lopende planproces 
voor het specifiek economisch knooppunt. Het advies zal binnen dat planproces meegenomen 
worden.

h. Meise-Westrode is als bijzonder economisch knooppunt geselecteerd op Vlaams niveau. Het 
RSV bepaalt dat de Vlaamse overheid het planproces in dit verband regisseert (p 315 RSV). Het 
gaat hier trouwens om een economisch knooppunt dat is geselecteerd omwille van een juridisch-
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technische problematiek. De provincie is in elk geval niet het bevoegde niveau. Het heeft dan ook 
weinig zin hierover uitspraken op te nemen in het addendum.

i. Met 'betrokken administraties' in het 2de opsommingspuntje van de cumulatieve voorwaarden 
voor wijziging van een selectie worden inderdaad niet alleen de interne diensten van de 
provinciale administratie bedoeld, maar ook de betrokken gewestelijke (AWV, MOW) en lokale 
administraties. 

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg. 

3.4.2. Door het departement worden een aantal bedenkingen en opmerkingen over de voorgestelde 
selecties geformuleerd. 

a. Ruisbroek-Tervuren: 3.3.2 op p.31 wijzigt tekstdelen van deel III, 5 Selectie van secundaire wegen. 
Er worden concreet een aantal suggesties voor primaire categoriseringen geschrapt. Het lijstje bevat 
echter niet de suggestie van het PRS p. 277-278 voor een bijkomende selectie als hoofdweg van het te 
onderzoeken tracé van de RO van de E19/A7 (Ruisbroek) tot de RO (Tervuren) opgenomen. 
Impliceert dat de provincie deze zuidelijke sluiting als belangrijke missing link van de Ring om 
Brussel als visie behoudt? Voor deze tekst kan immers de identieke bedenking gemaakt worden als 
onder 2.3.2, 2de alinea op p.14 van het addendum vermeld staat. Daarom stellen AWV en BMV ook 
deze passage te schrappen.

b. Wezembeek-Oppem N226. Akkoord met voorstel addendum met volgende opmerking: Ontwerpstudie 
voor herinrichting is nog niet door AWV opgestart, zoals vermeld in het addendum. De aansluiting op 
een op- en afrittencomplex is GEEN argument voor een SIII, maar zou eerder voor een SII pleiten. 
Op een op- en afrittencomplex rijden namelijk geen OV en fietsers! 

c. Zemst N227: Akkoord met voorstel addendum maar: Argumentatie lijkt vooral vanuit autofunctie 
ingegeven (of vanuit angst dat een lokale weg misschien ooit door de lokale overheid moet beheerd 
worden?) en pleit dan eerder voor SII? Afstemming met provincie Antwerpen is noodzakelijk: N227 is 
er niet geselecteerd.

d. Zemst N267: Niet akkoord. Argumentatie? Houdt geen verband met fietsverkeer of OV. Secundaire II 
lijkt zinvoller. Met hetzelfde argument kunnen/moeten dan ook de N258 (tussen A2 en N10), N234 
(tussen A3 en N3) en N224 (tussen A8 en N7) secundair III (of dus eerder SII) gemaakt worden.

e. Grimbergen N202: Akkoord maar minder voor de Romeinsesteenweg. Voor de gewestweg N202 
tussen N211 en BHG: geen discussie gezien de hoge OV-bediening. Voor de Romeinse Steenweg 
geldt die hoge OV-bediening niet of toch veel beperkter en is het vooral vanuit de fietsfunctie (of het 
fietsroutenetwerk) beargumenteerd. Misschien niet onterecht, maar dan kan ongeveer het hele 
fietsroutenetwerk SIII worden gemaakt.

f. Haacht N21: akkoord. Behoud van doorstroming is van groot belang. 
g. Tremelo Tremelobaan: akkoord. Principieel OK. Afstemming met provincie Antwerpen is 

noodzakelijk want voorlopig daar nog een lokale categorisering. 
h. Halle N28: Niet akkoord. Bij overleg met Halle in december 2011 werd er overeengekomen de 

categorisering op secundaire III te houden.
i. Sint-Genesius-Rode Sint-Michielsdreef: akkoord. 
j. Sint-Genesius-Rode Duboislaan: akkoord. Ligt deels op Hoeilaart. 
k. Lennik N282: akkoord. 
l. Hoeilaart N275: niet akkoord. De selectie 'hoofdweg' in het GewOP van BHG is ingegeven vanuit de 

functie in het wegennetwerk en helemaal niet vanuit OV: dit pleit dus voor een SII. Noch De Lijn, 
noch TEC hebben plannen voor meer openbaar langs deze as. Vrij dicht bij de N275 ligt trouwens de 
parallelle GEN-spoorlijn.

m. Tienen R27: akkoord.
n. Tienen R27/N3/N29/N223: akkoord maar: het zuidelijke gedeelte tussen suikerfabriek en rotonde 

N29xR27 ontbreekt. Een langer gedeelte Secundaire III lijkt zinvol, recent kwam hier meer openbaar 
vervoer. Te bekijken valt waar de nieuwe grens zou komen.

o. Aarschot R25: akkoord. 
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p. N8 Dilbeek: akkoord. 
q. Landen N80 ten zuiden van de E40: dit korte wegvak lijkt een categorisering als secundaire 

verbindings- of ontsluitingsweg waard als verbinding naar Hannuit (vgl. N29 Tienen-Jodoigne)
r. Keerbergen: Rijmenamseweg is in Antwerpen een lokale weg, in Vlaams-Brabant een secundaire III.
s. Tienen N3: Voor de N3 tussen Tienen en Sint-Truiden vraagt AWV de provincie te onderzoeken of dit 

wegvak in aanmerking komt tot opwaardering tot primaire II, in het kader van de studies om de regio 
Haspengouw en Sint-Truiden beter naar het zuiden (A3/E40) te ontsluiten. In dat geval kan vanuit het 
RS Vlaams-Brabant de suggestie voor het RSV gemaakt worden. Dit kan op termijn vergemakkelijken 
om ventwegen en lokale omleidingen te voorzien. Ook gaat de socio-economisch meest aanvaarde 
oplossing in die richting. MOW blijft voorlopig voorstander van de huidige categorisering 
(secundaire I) voor de N3. Sint-Truiden heeft immers al een primaire ontsluiting (naar E313).In de 
plan-MER voor de verbinding Sint-Truiden — A3/E40 zal men een scenario opnemen om de N3 tot 
primaire weg om te bouwen. Als dat scenario het haalt, zal op Vlaams niveau bij een herziening van 
het RSV sowieso de N3 worden opgewaardeerd. Overigens is een zwaardere uitrusting (rondweg 
i.p.v. doortochten) op lange termijn ook mogelijk binnen de huidige categorisering, mocht Sint-
Truiden zeer omvangrijke ontwikkelingen kennen. 

t. Ook voor de N234 lopen de standpunten van AWV en MOW uiteen. AWV stelt aan de provincie de 
vraag of deze zich in het RSP wil engageren tot het bekijken van een ontsluitende verbinding tussen 
N3 en E40 ter vervanging van het huidige tracé via de N234. Die weg zou als secundaire II tussen 
Willebringen en Kumtich het westelijk deel van het KSG Tienen kunnen ontsluiten. Dat kan worden 
gecombineerd met een haalbaarheidsstudie voor een bijkomend industriegebied langs de E40. MOW 
is geen voorstander om deze piste te bekijken. De problematiek van de N234 is van lokale aard. Een 
nieuwe secundaire, ontsluitende weg is een veel te grootschalige maatregel en veronderstelt 
vermoedelijk een verschuiving van het complex Boutersem, met een ontsluiting richting Wallonië. 
Ook het nut van het op- en afrittencomplex Tienen kan dan in vraag worden gesteld. Gezien de 
momenteel geplande ontwikkelingen in de regio (75ha regionaal bedrijventerrein) betwijfelt MOW of 
er momenteel nog meer industriële ontwikkelingen nodig zijn.

u. Tabel p.34: Alsembergsesteenweg-steenweg naar Halle (oost-west) = N231 (zoals ook hoger in de 
tabel is aangepast): 

v. Blz.34+35: Alsembergsesteenweg (noord-zuid) = N235: 
w. Blz.35: Brusselsesteenweg-Windberg-Kaasmarkt-Steenweg op Brussel -Diepestraat-

IsidoorMeyskensstraat = N290

Bespreking
a. Ruisbroek-Tervuren:  De provinciale visie blijft onveranderd. De bedoeling van de herziening 

van het RSVB is louter inhoudelijke punten actualiseren dan wel de visie herbekijken. 
b. Wezembeek-Oppem N226: in het addendum zal de verwijzing naar de ontwerpstudie door AWV 

worden geschrapt. De selectie als secundaire 3 blijft behouden. Het klopt inderdaad dat geen 
fietsers en OV naar de op- en afritten (en verder naar de R0) moeten/mogen, maar voor de N226 
als oost-west-as zelf - dwars over de R0 - is het wel de wens om meer in te zetten op het 
bovenlokaal en intergewestelijk fietsverkeer. De N226 is ook een belangrijke openbaar-
vervoercorridor naar het intergewestelijk knooppunt Metro Kraainem. Bij een eventuele 
herinrichting dienen fietsers en het openbaar vervoer een plaats te krijgen. 

c. Zemst N227: de argumentatie in het addendum zal worden aangevuld met verwijzing naar de 
definitie van een secundaire weg III: een selectie als secundaire III betekent geenszins dat de 
huidige autofunctie belangrijker wordt. Immers, de hoofdfunctie van secundaire wegen III is 
verbinden voor het openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft 
daarbij voor het autoverkeer slechts een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op 
(boven)lokaal niveau. Met deze selectie is het de wens om nog meer in te zetten op het openbaar 
vervoer en het fietsverkeer op deze as die min of meer parallel loopt met de E19. 



234

d. Zemst N267: het nieuwe beleidsplan van Zemst werd goedgekeurd door de PAC in januari 2011. 
Daar werd met alle partners consensus bereikt voor een selectie als secundaire 3. De hoofdfunctie 
van secundaire wegen 3 is verbinden voor het openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op 
bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een aanvullende 
verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Een secundaire weg 2 zou 
betekenen dat mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal niveau worden ontsloten naar 
het hoofdwegennet. Een selectie als secundaire 2 zou betekenen dat het gemotoriseerd verkeer uit 
het ruimere gebied van de N1 (secundaire 3) ontsloten wordt via de N267 naar de E19. Dit is niet 
het wensbeeld. Het betreft hier ook geen ontsluiting van een kleinstedelijk gebied ("provinciaal 
niveau"). De E19 is voor fietsers een grote barrière. Langsheen de N267 loopt een bovenlokale 
fietsroute. De volgende mogelijke kruising van de E19 door fietsers loopt een heel stuk 
noordelijker en zuidelijker. Met een selectie als secundaire 3 is het de wens om nog meer in te 
zetten op het bovenlokaal fietsverkeer op deze as. 

e. Grimbergen N202: De hoofdfunctie van secundaire wegen 3 is verbinden voor het openbaar 
vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer 
slechts een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Een 
selectie als secundaire weg 2 voor de noordelijke N202 zou betekenen dat mobiliteitsgenererende 
elementen van provinciaal niveau worden ontsloten naar het hoofdwegennet. Een selectie als 
secundaire 2 zou dus betekenen dat het gemotoriseerd verkeer uit het ruimere gebied van de N211 
(secundaire 3) ontsloten wordt via de N202 naar de R0. Dit is niet het wensbeeld. Het betreft hier 
ook geen ontsluiting van een kleinstedelijk gebied ("provinciaal niveau"). Het is ook niet de 
bedoeling om Stad Brussel en de Eeuwfeestpaleizen via de Romeinsesteenweg en de Sint-
Annalaan te ontsluiten via Strombeek-Bever naar knoop 7 op de R0. Met een selectie als 
secundaire 3 voor de hele as Brusselsesteenweg-Romeinsesteenweg is het de wens om nog meer 
in te zetten op het openbaar vervoer en het bovenlokaal en intergewestelijk fietsverkeer op deze 
as. 

f. Haacht N21: kennisname van advies. Met deze selectie is het de wens om nog meer in te zetten 
op het openbaar vervoer en het fietsverkeer op deze as. 

g. Tremelo Tremelobaan: kennisname van advies. De aansluiting met de provincie Antwerpen is 
niet gewijzigd. Alleen binnen de grenzen van de provincie Vlaams-Brabant wordt een aanpassing 
gedaan. 

h. Halle N28: 
i. De Nijvelsesteenweg (tussen A8 en station Halle) heeft als (toekomstige) functie deelkern Sint-

Rochus te ontsluiten met het kleinstedelijk gebied en de A8. Daartegenover staat dat de 
Landingsbaan in de toekomst de functie als toegangspoort naar het centrum van Halle vanuit de 
A8 zal vervullen. Het gedeelte tussen de A8 en de grens met Waals-Brabant zou als ontsluiting 
van Braine-le-Château naar het centrum van Halle kunnen dienen. Het ontwerp van het 
mobiliteitsplan van de stad Halle heeft dit gedeelte van de N28 als lokale weg type I geselecteerd 
met het achterliggende idee dat men vanuit Braine-le-Château via de RO en A8 moet  rijden.

j. Als de afbakening van het kleinstedelijk gebied Halle verder gevorderd is, zal een gecoördineerd 
voorstel van de hercategorisering van de secundaire wegen in Halle worden opgesteld. De 
hercategorisering van de Nijvelsesteenweg zal hier deel van uitmaken.

k. Sint-Genesius-Rode Sint-Michielsdreef: Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.
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l. Sint-Genesius-Rode Duboislaan: In het kader van de wijzigingswerkgroep (29/02/2012) rond het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kwam de discussie ter sprake om de Duboislaan als 
bovenlokale functionele fietsroute te selecteren in dit netwerk.  De fietspaden op de Duboislaan 
zijn vandaag niet conform. Maar de Duboislaan is wel de meest leesbare route door het 
Zoniënwoud en heeft een relatief kleiner hellingspercentage dan alternatieve fietsroutes. Het 
Agentschap Natuur en Bos geeft aan dat de ingerichte breedte van vandaag de maximale 
verharding is. De mogelijke opties zijn dan het gemotoriseerd verkeer op de Duboislaan te 
schrappen of enkel eenrichtingsverkeer toe te laten. Vandaag is daar geen politiek draagvlak voor. 
Omdat dit blijkbaar een lange termijn piste is, is de Duboilaan niet in het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk opgenomen. Maar de selectie van een secundaire weg type III kan dit 
wensbeeld wel blijven benadrukken. 

m. Lennik N282: Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.
n. Hoeilaart N275: De N275 is geselecteerd als bovenlokale functionele fietsroute. Het is vandaag 

niet duidelijk of de spoorlijn langs Groenendaal of de N275 potentiële fiets-GEN routes worden, 
maar een fietsas tussen Terhulpen en Brussel is wel wenselijk. Daarom is de selectie van een 
secundaire III meer op zijn plaats dan de selectie van een secundaire II voor dit tracé. 

o. Tienen R27:  /
p. Tienen R27/N3/N29/N223: Aan de categorisering ten zuiden van Tienen is in de ontwerpversie 

niets veranderd t.o.v. de vorige versie van het RSVB. Een bovenlokale selectie zou hier gepast 
zijn. Er wordt voorgesteld  de N29 (Vinckenbosvest en Moespikvest, Invalsweg) tussen N3 
Aandorenstraat en Getestraat te selecteren als secundaire 3, als vervolg van de vestenstructuur 
met bijzondere aandacht voor fiets en openbaar vervoer. De vervolgroute van de N29 (Invalsweg) 
tussen Getelaan en R27 Zuidelijke Ring vervult de rol van een secundaire weg type 2, als 
zuidelijke toegangsweg voor autoverkeer naar het stadscentrum. Langs deze as zijn immers geen 
fietspaden (fietsers worden naar een aparte fietsweg geleid). Ook het OV rijdt bijna niet langs 
deze as maar langs meer lokale wegen.  

q. Aarschot R25: /
r. N8 Dilbeek: Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.
s. Landen N80 ten zuiden van de E40: De PROCORO kan zich vinden in het voorstel van MOW 

om de N80 ten zuiden van de E40 op te nemen als secundaire weg type 2, ontsluitingsweg tussen 
de E40 en Hannuit.

t. Keerbergen Rijmenamseweg: kennisname van advies. 
u. Tienen N3: de PROCORO adviseert de selectie van secundaire 1 te behouden en dus geen 

aanpassing doen. Ook bij een selectie als secundaire 1 zijn plaatselijke omleidingen mogelijk 
indien dit noodzakelijk blijkt. Sint-Truiden is al aangesloten via een primaire weg op het 
hoofdwegennet (E313). Indien een bijkomende primaire ontsluiting echt noodzakelijk is, pleit de 
deputatie van Vlaams-Brabant ervoor om deze te maken via Heers, dus meer zuidoostelijk van 
Sint-Truiden.  

v. N234: deze weg heeft eerder de functie van lokale verbindingsweg met aansluiting op de E40.  
Mits een aanpassing van de rooilijn kan op het huidige tracé een verkeersveilige situatie 
gecreëerd worden. De provincie wenst deze niet te selecteren als secundaire weg.

w. Tabel p.34: Alsembergsesteenweg-steenweg naar Halle (oost-west) = N231:ok
x. Tabel p.34+35: Alsembergsesteenweg (noord-zuid) = N235: ok
y. Tabel p.35: Brusselsesteenweg-Windberg-Kaasmarkt-Steenweg op Brussel -Diepestraat-Isidoor 

Meyskensstraat = N290: ok 
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Advies: 
Kennis te nemen van volgende aanvullingen in het addendum:
b. Wezembeek-Oppem N226, p15: in het addendum de verwijzing naar de inrichtingsstudie door AWV 
schrappen. De selectie als secundaire 3 blijft behouden. 
c. Zemst N227, p16: de argumentatie in het addendum aanvullen met verwijzing naar de definitie van een 
secundaire weg III: een selectie als secundaire III betekent geenszins dat de huidige autofunctie 
belangrijker wordt. Immers, de hoofdfunctie van secundaire wegen III is verbinden voor het openbaar 
vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts 
een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Met deze selectie is 
het de wens om nog meer in te zetten op openbaar vervoer en fietsverkeer op deze as die min of meer 
parallel loopt met de E19. 
d. Zemst N267, p16: de argumentatie in het addendum zal worden aangevuld met verwijzing naar de 
definitie van een secundaire weg III:  de hoofdfunctie van secundaire wegen 3 is verbinden voor het 
openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer 
slechts een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. De E19 is voor 
fietsers een grote barrière. Langsheen de N267 loopt een bovenlokale fietsroute. De volgende mogelijke 
kruising van de E19 door fietsers loopt een heel stuk noordelijker en zuidelijker. Met een selectie als 
secundaire 3 is het de wens om nog meer in te zetten op het bovenlokaal fietsverkeer op deze as. 
h. Halle N28, p17: Wanneer de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Halle verder gevorderd zal 
zijn, zal een gecoördineerd voorstel van de hercategorisering van de secundaire wegen voorgesteld
worden. De categorisering van de N28 wordt daarom in het kader van de afbakening van het 
kleinstedelijk gebied bekeken en niet in het kader van dit addendum. 
j. Sint-Genesius-Rode Duboislaan, p18: Naar aanleiding van de recente lange termijnwens om de 
Duboislaan als bovenlokale functionele fietsroute te selecteren, blijft de Duboislaan een secundaire weg 
type III. 
n. Tienen R27/N3/N29/N223, p 19 & p34 en 35: Er wordt voorgeteld de N29 (Vinckenbosvest en 
Moespikvest, Invalsweg) tussen N3 Aandorenstraat en Getestraat te selecteren als secundaire 3, als 
vervolg van de vestenstructuur met bijzondere aandacht voor fiets en openbaar vervoer. De vervolgroute 
van de N29 (Invalsweg) tussen Getelaan en R27 Zuidelijke Ring vervult de rol van een secundaire weg 
type 2, als zuidelijke toegangsweg voor autoverkeer naar het stadscentrum. Langs deze as zijn immers 
geen fietspaden (fietsers worden naar een aparte fietsweg geleid). Ook het openbaar vervoer rijdt bijna 
niet langs deze as maar langs meer lokale wegen.  Toevoegen motivatie op p.19 en selecties aan tabellen 
p34 en 35. 
q. Landen N80 ten zuiden van de E40, p33: de N80 ten zuiden van de E40 op te nemen als secundaire 
weg type 2, ontsluitingsweg tussen de E40 en grens met het Waal gewest. Concreet dient daarvoor in de 
tabel op p 33 het beginpunt aangepast te worden.
u. Tabel p.34: Alsembergsesteenweg-steenweg naar Halle (oost-west) = N231
v. Tabel p.34+35: Alsembergsesteenweg (noord-zuid) = N235
w.Tabel p.35 aanvullen met de wegnummer: Brusselsesteenweg-Windberg-Kaasmarkt-Steenweg op 
Brussel -Diepestraat-Isidoor Meyskensstraat = N290. 

3.5 Agentschap Wegen en Verkeer (41)

Agentschap Wegen en Verkeer brengt hetzelfde advies uit als het Departement mobiliteit en openbare 
wegen. Opmerkingen zie 3.3.

Bespreking
zie 3.4

Advies
zie 3.4
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3.6 De Lijn Vlaams-Brabant (18)

De Lijn formuleert volgende opmerkingen:
a. De Lijn wijst erop dat hoogwaardig OV een ruimtelijk structurerend instrument is.
b. Er wordt gevraagd de Mobiliteitsvisie 2020 integraal op te nemen.
c. De Lijn heeft nog volgende opmerkingen op de aanpassingen van categorisering van de wegen: 

o Lennik: N282 tussen N285 en aansluiting metro Erasmus 'deselectie' van secundaire 3. Op de 
Lenniksebaan rijdt momenteel de 141. Momenteel zijn we in overleg met Sint-Pieters-Leeuw, wat 
tot gevolg kan hebben dat ook de 142 naar deze baan verschuift. Daarnaast is dit één van de 
mogelijke trajecten voor de tram Ninove-Brussel en Leerbeek-Brussel uit onze eerste fase van de 
Mobiliteitsvisie 2020. Het is potentieel een zeer belangrijke as. We zijn dan ook voorstander om 
hier het secundaire type III te behouden.

o N285 (grens Waals-Brabant, Enghien tot aansluiting 20 E40, Ternat) We hebben hier de lijnen 
140, 160 en 164, 355 op lopen en ter hoogte van Gooik neemt dit toe met de lijnen 141, 142, 144, 
153, 161 en 162. Deze secundaire weg gaat nog aan belang winnen naar de toekomst toe voor 
ons (we verwijzen hier nogmaals naar de tram Leerbeek, Ninove —Brussel uit onze 
mobiliteitsvisie 2020). Het is dan ook belangrijk dat de huidige toewijzing van secundaire type I 
naar type III wijzigt tussen Leerbeek en Ternat. 

o R23 (Leuvense ring) is tussen N264 en de N2 een primaire II. Het andere stuk, via de vesten, is 
een secundaire type III. Zowel de N26 als de N264 zijn geselecteerd als de aansluitingen van 
Leuven naar de E314. Dit betekent eveneens dat het stuk tussen de N26 en de N264 (Den 
Boschsingel, Rennesingel en Tervuursevest) niet de verbinding naar de E314 verzorgt. We 
voorzien op korte termijn extra bediening op deze ringweg (ringbus in twee richtingen), alsook op 
lange termijn een grote uitbreiding van buslijnen via de ring (Mobiliteitsvisie 2020, eerste fase). 
Dit alles samen, leidt ons tot het voorstel om de R23 een secundaire type III weg te maken, zeker 
bijkomend op het stuk tussen de N264 en de N26.

Bespreking
a. Er wordt onderschreven dat hoogwaardig openbaar vervoer ruimtelijk structurerend instrument is. 

Daarom wordt sterk ingezet in op de stationsomgevingen als plekken voor kwalitatieve 
verdichting en intermodaliteit. De provincie heeft in dit verband strategische projecten voor de 
stationsomgevingen van Aarshot, Diest , Tienen en Haacht lopende. Het bestaande RSVB biedt 
voldoende aangrijpingspunten in dit verband.

b. Het addendum heeft niet de ambitie om de planningscontext te vervolledigen. Het gaat hier slecht 
som een beperkte wijziging van een bestaand plandocument. Het Mobiliteitsplan 2020 van De 
Lijn is een visiedocument van De Lijn en niet van de provincie. Het Mobiliteitsplan 2020 van De 
Lijn kan passen binnen de ontwikkelingsperspectieven van het RSVB. Een aanpassing van het 
RSVB in dit verband is dan ook niet noodzakelijk.

c. Wat betreft de N282: De functie van de N282 tussen de N285 en aansluiting metro Erasmus is 
niet een verbinding tussen het hoofddorp Lennik en een kleinstedelijk gebied. Het is nog altijd 
perfect mogelijk om van een lokale weg een openbaar vervoersas te maken. 
Wat betreft de N285: De N285 verbindt het kleinstedelijk gebied Edingen met de E40 en verder 
met het kleinstedelijk gebied Asse. Dat is de functie van een secundaire weg type I en niet van 
een secundaire weg type II of III. Het is perfect mogelijk dat een secundaire weg type I een 
openbaar vervoersas is. 
Wat betreft de R23 rond Leuven. De selectie als primaire weg type 2 van een deel van de R23 is 
misschien niet noodzakelijk. De selectie van de primaire wegen is echter een Vlaamse 
bevoegdheid en hieraan kan dus momenteel niets gewijzigd worden. Aangezien het planproces 
van de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Leuven nog niet afgerond is, wordt 
voorgesteld niets aan de selectie te wijzigen. 

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg. 
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3.7 Adviezen van andere overheden

3.7.1 Stad Tienen (1)

Het addendum wordt gunstig geadviseerd mits rekening te houden met volgende opmerkingen:
a. kaart 55: landelijke kamer oost: De kaart dient aangepast te worden aan het proces van afbakening 

kleinstedelijk gebied Tienen
b. 3.3.2 selectie secundaire wegen (p34 tabel secundaire wegen type III):

Het wegdeel van de N29 (deel tussen R 27 en N3 - Aandorenstraat) is niet terug te vinden in de 
teksten. Voorgesteld wordt dit wegdeel op te nemen in de lijst van secundaire wegen (type III);

c. de opname van een windmolenbeleid met ondermeer een onderzoek naar de ruimtelijke impact ervan
d. de opname van bepalingen rond nieuwe inplantingen van serres/glasteeltbedrijven:
e. De inplanting van serres/glasteeltbedrijven mogen niet afhangen van bestaande bedrijven, zoals 

bepaald in het provinciaal ruimtelijks structuurplan. Er dienen bepalingen opgenomen te worden 
zodanig dat er serres/glasteeltbedrijven zich kunnen ontwikkelen op nieuwe locaties op het 
grondgebied van Tienen.

Bespreking
a. De kaarten die werden toegevoegd werden aangepast aan de wijzigingen die werden opgenomen in 

het addendum. Het gaat met name om de aangepaste kernenselectie en de flexibiliteit die wordt 
ingebouwd in de wegenselectie. Het ontwikkelingperspectief voor het kleinstedelijk gebied Tienen 
wordt niet gewijzigd. Een aanpassing van kaart 55  in dit verband is daarom niet aangewezen. Het 
afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Tienen wordt opgemaakt in uitvoering van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De verfijningen van de planopties werden gemotiveerd in 
het kader van het afbakeningsproces.

b. Dit wordt aangepast. Zie 3.3.2.n.
c. In het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zijn in zake de lokalisatie van windturbines volgende 

ruimtelijk principes en randvoorwaarden vooropgesteld:
o Maximaal meervoudig ruimtegebruik
o Woongebieden, natuurgebieden en landschappelijk waardevolle gebieden met een grote gaafheid, 

herkenbaarheid en visueel-ruimtelijke kwaliteit, komen niet in aanmerking voor plaatsing van 
turbines. De turbines komen bij voorkeur voor aansluitend bij de stedelijke gebieden, kernen in 
het buitengebied en grootschalige technische landschappen en bij industrie.

o Hinder voor omwonenden dient vermeden te worden.
o Er dient zoveel mogelijk aangesloten te worden bij bestaande structuren zoals stadsranden, 

wegen, kanalen, lijninfrastructuren, constructies als pylonen en masten...
o Verstoring van vluchtroutes van vogels dient vermeden te worden.
o De inplanting van de windturbines dient te kaderen binnen het provinciale ruimtelijke en 

gebiedsgerichte beleid.
Verder wordt erop gewezen dat vooral het Vlaamse niveau met betrekking tot de inplanting van 
windturbines met de toepassing van de Vlaamse Omzendbrief LNE/2009/01 – RO/2009/01 inzake het 
beoordelingskader voor de inplanting van kleine en middelgrote windturbines het windmolenbeleid 
grotendeels naar zich toe heeft getrokken. 
Er is niet geopteerd voor een aanpassing van de  ruimtelijk principes en randvoorwaarden inzake 
windmolens is deze actualisatie van  het  ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant.

d. Het is onduidelijk welke planopties uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant de ontwikkeling 
van serres/glasteeltbedrijven op het grondgebied van Tienen zouden tegenhouden. Een aanpassing of 
aanvulling in deze is dan ook niet noodzakelijk.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.
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3.7.2. Gemeente Gooik (2)

De gemeente Gooik geeft een gunstig advies mits opnemen van Kester, Oetingen en Strijland als 
woonkernen. 

Bespreking
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Gooik werd goedgekeurd door deputatie op 27  augustus 
2009. De gemeente heeft daarin aangetoond dat de mogelijkheden voor de opvang van de nood aan 
bijkomende woningen in het hoofddorp beperkt zijn. Er werden daarom woonontwikkelingen voorzien in 
de woonkern Leerbeek en in de kern in het buitgebied Oetingen. Gezien de schaal van de kern Oetingen 
(23% van de bevolking) in vergelijking met de woonkern Leerbeek (13% van de bevolking), de 
vergelijkbare uitrustingsgraad in vergelijking met de kern Leerbeek én de ontwikkelingperspectieven 
opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beantwoord Oetingen eerder aan het 
ontwikkelingsperspectief voor een woonkern. Voor de kernen Kester en Strijland zijn er vanuit het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan onvoldoende elementen om een gelijkaardige opwaardering tot 
woonkern mee te nemen.

Advies
Volgende passage toe te voegen onder 2.2.1.2 Selectie van de kernen:
De gemeente Gooik suggereerde de selectie van Oetingen als woonkern. Oetingen heeft een vergelijkbaar 
voorzieningenniveau als de woonkern Leerbeek. Er bevinden zich twee woonuitbreidinggebieden die 
volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan deels aangesneden kunnen worden. De kern Oetingen 
zal instaan voor een deel van de opvang van de plaatselijke woonbehoeften. Vanuit het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan is het dus niet de bedoeling om het woonaanbod te beperken. Het gemeentelijk 
ontwikkelingperspectief voor Oetingen, zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijks structuurplan, 
komt dus meer overeen met dat van de 'woonkernen ' dan dat voor 'kernen-in-het-buitengebied'. Gezien 
de schaal van de kern Oetingen (23% van de bevolking) in vergelijking met de woonkern Leerbeek (13% 
van de bevolking), de vergelijkbare uitrustingsgraad in vergelijking met de kern Leerbeek én de 
ontwikkelingperspectieven opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan beantwoordt Oetingen 
eerder aan het ontwikkelingsperspectief voor een woonkern. 

De tabel 31 onder 3.2.1.2 Selectie van de kernen aan te vullen als volgt:
kern-in-
het 
buitengeb
ied

woonkern hoofddor
p

stedelijke 
kern

potentieel 
stedelijke 
kern

kern in 
het 
bebouwd 
perifeer 
landschap

Gooik
Oetingen  

Kaart 56 aan te passen in bovenstaande zin.
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3.7.3. Gemeente Steenokkerzeel (3)

De gemeente Steenokkerzeel formuleert volgende opmerkingen:
a. De gemeente verwijst naar het advies van de MINA-raad van 2 april 2009 inzake de selectie van 

Kampenhout-Sas als bijzonder economisch knooppunt.
b. De gemeente stelt voor te onderzoeken of de tramverbinding langs de Leopold III Laan die door het 

Brussels hoofdstedelijk gewest wordt gepland verder kan worden aangelegd tot op de Cargozone.
c. De gemeente wenst de categorisering van de N227 tussen de N21 en de grens met Elewijt terug 

gebracht wordt naar een lokale verbindingweg.

Bespreking
a. De provincie heeft steeds gepleit voor de selectie van Kampenhout-Sas als economisch 

knooppunt vanuit het reeds  in 2004 goedgekeurde ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De 
selectie van de economische knooppunten is een Vlaamse bevoegdheid.  Het betreft hier louter 
een inschrijven van de selectie op Vlaams niveau binnen het provinciaal beleidsplan. Het 
Vlaamse niveau heeft het advies van de MINA-raad afgewogen in de procedure voor de 
definitieve vaststelling van het addendum bij het RSV. 

b. Het addendum sluit een onderzoek naar deze tramverbinding niet uit. Er lopen momenteel 
trouwens meerdere onderzoeken van de VVM De Lijn inzake tramverbindingen in het kader van 
de Mobiliteitsvisie 2020. 

c. De N227 is reeds langer een secundaire 3 tussen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en N21. Bij de doortochtherinrichting van Elewijt (Zemst, 2010) was consensus bij alle partners 
(Vlaams Gewest, Provincie, De Lijn, gemeente Zemst) om de N227 ter hoogte van Elewijt te 
selecteren als een secundaire 3. Deze selectie wordt dan verder doorgetrokken door Perk. Een 
selectie als secundaire 3 betekent geenszins dat de huidige autofunctie belangrijker wordt. 
Immers, de hoofdfunctie van secundaire wegen 3 is verbinden voor het openbaar vervoer en/of 
het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een 
aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Met deze selectie 
is het de wens om nog meer in te zetten op het openbaar vervoer en het fietsverkeer op deze as 
die min of meer parallel loopt met de E19. 

Advies
a. en b. Kennis te nemen van het advies zonder gevolg. 
c. Kennis te nemen van volgende aanvulling in het addendum m.b.t. Steenokkerzeel N227: 
de motivatie in het addendum zal worden aangevuld met verwijzing naar de definitie van een secundaire 
weg III (p 16): een selectie als secundaire III betekent geenszins dat de huidige autofunctie belangrijker 
wordt. Immers, de hoofdfunctie van secundaire wegen III is verbinden voor het openbaar vervoer en/of 
het fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een 
aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Met deze selectie is het de 
wens om nog meer in te zetten op het openbaar vervoer en het fietsverkeer op deze as die min of meer 
parallel loopt met de E19. 

3.7.4. Gemeente Grimbergen (5)

De gemeente Grimbergen formuleert volgende opmerkingen:
a. Borgt aan te duiden als kern-in-het-buitengebied in tegenstelling tot de selectie als woonkern;
b. Verbrande Brug aan te duiden als kern-in-het-buitengebied in tegenstelling tot de selectie als 

potentieel stedelijke kern;
c. Groot Molenveld aan te duiden als residentieel woongebied in tegenstelling tot de selectie als 

woonkern;
d. De selectie van de as Grimbergen-Wemmel/Sint Annalaan-Romeinsesteenweg als secundaire type II 

in plaats van type III.
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Bespreking
a. Borgt is geselecteerd als potentieel stedelijk kern in het RSVB. De kern is niet opgenomen in het 

Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Deze suggestie is opgenomen als suggestie in het 
goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en kan gezien de schaal van de kern 
ondersteund worden;

b. Verbrande Brug is geselecteerd als potentieel stedelijk kern in het RSVB. De kern is niet 
opgenomen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Deze suggestie is opgenomen als 
suggestie in het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en kan gezien de schaal van 
de kern ondersteund worden;

c. Groot Molenveld is geselecteerd als potentieel stedelijke kern in het RSVB. De kern is niet 
opgenomen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Deze suggestie is opgenomen als 
suggestie in het goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 'residentieel woongebied' is 
echter geen beleidcategorie die in het RSVB gebruikt wordt;

d. De hoofdfunctie van secundaire wegen 3 is verbinden voor het openbaar vervoer en/of het 
fietsverkeer op bovenlokaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een 
aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Een selectie als 
secundaire weg 2 voor de noordelijke N202 zou betekenen dat mobiliteitsgenererende elementen 
van provinciaal niveau worden ontsloten naar het hoofdwegennet. Een selectie als secundaire 2 
zou dus betekenen dat het gemotoriseerd verkeer uit het ruimere gebied van de N211 (secundaire 
3) ontsloten wordt via de N202 naar de R0. Dit is niet het wensbeeld. Het betreft hier ook geen 
ontsluiting van een kleinstedelijk gebied ("provinciaal niveau"). Het is ook niet de bedoeling om 
Stad Brussel en de Eeuwfeestpaleizen via de Romeinsesteenweg en de Sint-Annalaan te 
ontsluiten via Strombeek-Bever naar knoop 7 op de R0. Met een selectie als secundaire 3 voor de 
hele as Brusselsesteenweg-Romeinsesteenweg is het de wens om nog meer in te zetten op het 
openbaar vervoer en het bovenlokaal en intergewestelijk fietsverkeer op deze as.

Advies
Volgende passage toe te voegen onder 2.2.1.2 Selectie van de kernen:
De gemeente Grimbergen suggereerde de selectie van Borgt en Verbrande brug als kern-in-het-
buitengebied. Nu duidelijk is dat de kernen Borgt, Verbrande brug en Groot Molenveld niet zijn 
opgenomen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel kan de voorgestelde selectie uit het ruimtelijke 
structuurplan worden opgenomen. Voor Groot Molenveld had de provincie een selectie als woonkern 
vooropgesteld in het RSVB (p 243).

De tabel 31 onder 3.2.1.2 Selectie van de kernen aan te vullen als volgt:
kern-in-
het 
buiteng
ebied

woonkern hoofddor
p

stedelijke 
kern

potentieel 
stedelijke 
kern

kern in 
het 
bebouwd 
perifeer 
landschap

Grimberge
n
Borgt  
Groot 
Molenveld

 

Verbrande 
brug
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Volgende passage toe te voegen onder 3.2.1.2 Selectie van de kernen:
De onderstaande tekst wordt vervangen in Deel III, 2.3 Ontwikkelingperspectieven en selectie van de 
kernen (p243):
Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te worden als woonkern:
• Zellik (Asse)
• Korbeek-Lo (Bierbeek)
• Groot-Bijgaarden, Wolsem (Dilbeek)
• Borgt, Strombeek-Bever, Groot-Molenveld (Grimbergen)
• Holsbeek-Plein (Holsbeek)
• Kraainem-Laag, Stokkel (Kraainem)
• Egenhoven, Heverlee, Kessel-Lo, Putkapel, Wijgmaal, Wilsele,
Wilsele-dorp (Leuven)
• ‘t Holleken (Linkebeek)
• Linden (Lubbeek)
• Diegem (Machelen)
• Klein-Bijgaarden, Negenmanneke, Ruisbroek, Zuun
(St-Pieters-Leeuw)
• Kassei, Koningslo (Vilvoorde)
• Bouchout (Wemmel)
• Wezembeek (Wezembeek-Oppem)
• Nossegem, St-Stevens-Woluwe, Sterrebeek (Zaventem)
Volgende kernen komen in aanmerking om geselecteerd te
worden als kern-in-het-buitengebied:
• Borgt, Verbrande brug (Grimbergen)

Kaarten 49 aan te passen in bovenstaande zin.

d. Kennis te nemen van het advies zonder gevolg. 

3.7.5 Gemeente Wemmel (6)

De gemeente Wemmel heeft geen opmerkingen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.6.Gemeente Lubbeek (9)

De gemeente Lubbeek brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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3.7.7. Gemeente Bertem (10)

De gemeente Bertem stelt vast dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het gemeentelijk beleid.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.8. Gemeente Kapelle-op-den-Bos (14)

De gemeente  Kapelle-op-den-Bos vraagt om bij het specifiek economisch knooppunt Londerzeel niet 
zomaar uit te gaan van het streefcijfer van 70 ha maar eerder een minimaal scenario uit te werken.

Bespreking
Het streefcijfer voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt niet gewijzigd met het 
addendum. De afweging van haalbare scenario's maakt deel uit van het lopende planproces voor het 
specifiek economisch knooppunt.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.9. Gemeente Zaventem (15)

De gemeente Zaventem brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.10. Gemeente Hoeilaart (25)

De gemeente Hoeilaart brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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3.7.11. Gemeente Bever (26)

De gemeente Bever brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.12. Stad Diest (28)

De stad Diest heeft kennis genomen van het addendum.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.13. Stad Ninove (29)

De stad Ninove brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.14. Gemeente Holsbeek (30)

De gemeente Holsbeek brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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3.7.15. Gemeente Lebbeke (31)

De gemeente Lebbeke heeft geen opmerkingen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.16. Gemeente Overijse (32)

De gemeente Overijse formuleert geen opmerkingen.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.17. Gemeente Tielt-Winge (34)

De gemeente Tielt-Winge brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.18. Gemeente Herne (36)

De gemeente Herne brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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3.7.19. Provincie Oost-Vlaanderen (37)

De provincie Oost-Vlaanderen brengt een gunstig advies uit.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.20. Gemeente Oud-Heverlee (38)

De gemeente Oud-Hervelee heeft kennis genomen van het addendum.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.21. Gemeente Opwijk (12)

De gemeente Opwijk formuleert volgende opmerkingen:
a. De gemeente kan zich vinden in de voorgestelde selectie van hoofddorpen en kernen;
b. De gemeente kan akkoord gaan met wijzigingen inzake de ruimtelijk-economische structuur;
c. De gemeente wenst prioritair een streefbeeld voor N47 die als secundaire weg type I geselecteerd is. 

De herinrichting van de doortocht in Mazenzele als filter is hierbij een prioritaire actie.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.22. Gemeente Londerzeel (16)

De gemeente Londerzeel formuleert volgende opmerkingen:
a. De gemeente wijst op haar advies inzake het specifiek economisch knooppunt Londerzeel;
b. De gemeente vraagt om ruimte te voorzien voor een light-rail langsheen de A12 met bijhorende op-

en afstapplaats en bijhorende voorzieningen in Londerzeel.

Bespreking
a. Het streefcijfer voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt niet gewijzigd met 

het addendum. De afwegingen van haalbare scenario's maakt deel uit van het lopende planproces 
voor het specifiek economisch knooppunt. Het advies van de gemeente zal binnen dit planproces 
meegenomen worden.

b. Het addendum verhindert de aanleg van een light-rail verbinding langsheen de A12 niet.
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Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.23. Gemeente Zemst (22, 24)

De gemeente Zemst brengt een gunstig advies.

Bespreking
/

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.24. Gemeente Meise (33)

De gemeente Meise heeft geen bezwaar tegen de in het addendum opgenomen wijzigingen en wijst op 
haar advies inzake het specifiek economisch knooppunt Londerzeel van 31 maart 2011.

Bespreking
Het streefcijfer voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt niet gewijzigd met het 
addendum. De afwegingen van haalbare scenario's maakt deel uit van het lopende planproces voor het 
specifiek economisch knooppunt. Het advies van de gemeente zal binnen dit planproces meegenomen 
worden.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

3.7.25. Gemeente Tervuren (35)

De gemeente Tervuren heeft kennis genomen van het addendum en verleend volgend advies:
a. De gemeente wijst op de wenselijkheid tot het plegen van onderzoek naar de site Huntsman en 

omgeving wat betreft de ontsluiting en consolidatie/valorisatie van de restgronden en vraagt dat de 
provincie een suggestie in dit verband opneemt naar het Vlaamse niveau.

Bespreking
De wenselijkheid van dit onderzoek kan ondersteund worden. Het gaat hier evenwel om een Vlaamse 
bevoegdheid. De opname van een suggestie in dit verband kan ondersteund worden. 
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Advies
Volgende paragraaf als 2.2.2.7 toe te voegen op p 13:
Verschillende gemeenten (Tervuren, Zaventem, Kortenberg), Interleuven en het Vlaams Agentschap 
Ondernemen hebben gepleit voor de uitwerking en opname van een ontwikkelingperspectief voor een 
bestaand regionaal bedrijventerrein in Everberg (Huntsman). Voor de consolidatie/valorisatie van het 
bestaande bedrijventerrein is er onder andere onderzoek nodig naar de ontsluitingmogelijkheden.
Het gaat hier om een bestaand regionaal bedrijventerrein in het buitengebied. Volgens het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen is dit een Vlaamse bevoegdheid. De provincie is enkel bevoegd voor 
planinitiatieven in de kleinstedelijke gebieden en de economische knooppunten. 
Vanuit het algemeen ruimtelijk principe om te komen tot een optimalisatie van de bestaande 
bedrijventerreinen wordt gesuggereerd aan het Vlaamse niveau om voor bestaande regionale 
bedrijventerreinen in het buitengebied een initiatief te nemen.

Volgende paragraaf als 3.2.2.7 toe te voegen op p 30:
GEWIJZIGDE TEKSTDELEN:
De onderstaande tekst aanvullen in Deel III, 5 Acties met betrekking tot de bebouwde ruimte (p 265-267):
5. Acties met betrekking tot de bebouwde ruimte
De provincie suggereert aan het Vlaams niveau om initiatieven te nemen voor de valorisatie van 
bestaande regionale bedrijventerreinen in het buitengebied (vb. site Huntsman, Everberg).

3.7.26. Gemeente Sint-Genesius-Rode (39)

De gemeente Sint-Genisius-Rode heeft kennis genomen van het addendum en formuleert volgende 
opmerkingen:
a. De gemeente ondersteunt de deselectie van de Duboislaan en de Zoniënwoudlaan als secundaire type 

III. Het is echter minder evident tot welke beleidscategorie de Duboislaan en de Zoniënwoudlaan dan 
wel moeten behoren: een lokale weg type I of een secundaire type I. De gemeente wenst de 
toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer te garanderen.

Bespreking
De Zoniënwoudlaan wordt niet gedeselecteerd en blijft een secundaire weg type III. 
De deselectie van de Duboislaan zou inhouden dat deze weg een lokale weg type I kan worden, deze 
selectie is een bevoegdheid van de gemeente. In het kader van de wijzigingswerkgroep (29/02/2012) rond 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kwam de discussie ter sprake om de Duboislaan als 
bovenlokale functionele fietsroute te selecteren in dit netwerk. De fietspaden op de Duboislaan zijn 
vandaag niet conform. Maar de Duboislaan is wel de meest leesbare route door het Zoniënwoud en heeft 
een relatief kleiner hellingspercentage dan alternatieve fietsroutes. Het Agentschap Natuur en Bos geeft 
aan dat de ingerichte breedte van vandaag de maximale verharding is. De mogelijke opties zijn dan het 
gemotoriseerd verkeer op de Duboislaan te schrappen of enkel eenrichtingsverkeer toe te laten. Vandaag 
is daar geen politiek draagvlak voor. Omdat dit blijkbaar een lange termijn piste is, is de Duboilaan niet in 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk opgenomen. Maar de selectie van een secundaire weg type 
III kan dit wensbeeld wel blijven benadrukken. 
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Advies
Naar aanleiding van de recente lange termijn wens om de Duboislaan als bovenlokale functionele 
fietsroute te selecteren, blijft de Duboislaan een secundaire weg type III. 
Dit geeft aanleiding tot volgende aanpassingen:
p 18, schrappen motivatie deselectie Duboislaan
p 35, tabel als volgt
Terhulpsesteenweg-
Duboislaan-
Sint-Michielsdreef

Groenendaal (station) N5 grens Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

4. Bezwaren

In dit hoofdstuk worden de bezwaren toegelicht. Er werden 10 bezwaren door niet-overheidsinstanties 
ingediend

4.1. NVA Afdeling Groot-Asse (27)

NVA Afdeling Groot-Asse maakt bezwaar tegen volgende aspecten:
a. Bezwaar tegen de zoekzones voorzien voor bijkomend regionaal bedrijventerrein op het grondgebied 

Asse (met name 3.4.1 en 3.5.2, 4.3 en kaart 50 RSVB)
b. Vraag naar een openbaar debat over de selectie van de secundaire wegen en de ring van Asse.
c. Er wordt gesignaleerd dat vanuit het landinrichtingproject Molenbeek-Maalbeek Zellik ook in 

aanmerking komt voor toeristische uitbouw.

Bespreking
a. Dit is een bezwaar tegen het bestaande, reeds sinds 2004 goedgekeurde RSVB, en niet tegen het 

addendum. Het ontwikkelingsperspectief inzake bedrijvigheid voor het kleinstedelijk gebied Asse 
wordt niet gewijzigd met het addendum. De afweging van haalbare mogelijkheden voor de 
uitbreiding van bedrijvenzones in Asse maakt deel uit van het afbakeningproces van het 
kleinstedelijk gebied Asse.

b. Het addendum is onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er werd een openbare 
inspraakvergadering georganiseer op 22 november 2011. Het openbaar debat is georganiseerd 
conform de VCRO. Wat betreft de ring van Asse moet dit verder bekeken worden in het 
afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Asse dat recent is opgestart (begin 2012).

c. De provincie is betrokken bij het landinrichtingproject. Zellik behoort tot het Vlaams Strategisch 
gebied rond Brussel. Dit is een stedelijk gebied waarin volgens het bestaande RSVB toeristisch-
recreatieve voorzieningen kunnen worden uitgebouwd.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg.

4.2 Colruytgroup (40)

De Colruytgroup formuleert een aantal opmerkingen op het bestaande RSVB. Er worden geen 
opmerkingen geformuleerd op het addendum.
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Bespreking
Dit bezwaar heeft betrekking op het sinds 2004 goedgekeurde RSVB. Het bezwaar is ongegrond.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

4.3 Dr. Jan Van Ballaer - Dr. Anne-Marie Vandenbempt (19)

Er wordt gevraagd volgende zin toe te voegen onder punt 3.2.1.1 wat betreft de woonkernen omdat deze 
zin ten onrechte en zonder afdoende motivering zou geschrapt zijn:
"Woonuitbreidings-, reservegebieden en dergelijke kunnen binnen de omschrijving van de woonkern 
aangesneden worden indien dit gebeurd ten behoeve het doelgroepenbeleid, met inachtname van de 
decretale bepalingen uit het grond- en pandenbeleid indien de mogelijkheden in het hoofddorp uitgeput 
zijn, of indien het gemeentelijk structuurplan voldoende verantwoordt dat de aansnijding van het 
desbetreffende woonuitbreidingsgebied prioritair is ten opzichte van dit in het hoofddorp én indien het 
gaat om kleinschalige projecten in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Bespreking
Deze schrapping van deze zin is noodzakelijk om de tegenspraak met het decreet grond- en pandenbeleid 
en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening weg te werken. Het decreet grond- en pandenbeleid en art. 
5.6.6 van de VCRO laat toe dat woonuitbreidingsgebieden ontwikkeld worden door sociale 
woonorganisaties ongeacht hun ligging in het hoofddorp, een woonkern of ene kern in het buitengebied. 
Deze ontwikkelingen zijn in strijd met het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant indien deze zinsnede 
behouden blijft. De decretale bepalingen nopen tot de voorgenomen aanpassing. 

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

4.4 Immo De Maegd nv (20)

Dit is inhoudelijk hetzelfde bezwaar als het voorgaande (3.3)

Bespreking
Zie 3.3

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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4.5 NV Recover Energy (waarvoor optredend Flamey Advocaten) (13)

Recover Energy NV vraagt de Provincieraad het addendum niet definitief vast te stellen met name 
omwille van het uitsluiten van afvalverbrandende activiteiten op de site Kampenhout-Sas aan de zuidzijde 
van het Kanaal Leuven Dijle:
a. Het RSV situeert het economisch knooppunt Kampenhout-Sas ten noorden van het kanaal Leuven 

Dijle; De bevoegdheid van de provincie voor de bedrijvenzone ten zuiden van het kanaal wordt in 
vraag gesteld; Het addendum bevat geen concrete afbakening van het economisch knooppunt 
Kampenhout-Sas. De vermelding in het addendum dat de uitbreiding van dit economisch knooppunt 
verder onderzocht zal worden is volkomen nutteloos en nietszeggend. De passage over het BEK 
Kampenhout-Sas is flagrant in strijd met het RSV omwille van voorgaande redenen;

b. Er worden vergunningvoorschriften opgenomen in het addendum. De zogenaamde herziening van het 
structuurplan wordt afgewend van zijn normale doelstelling, om stedenbouwkundige voorschriften op 
te nemen die het vergunningenbeleid zouden kunnen beïnvloeden. Tegenstrijd met art 2.1.2 § 7 VCRO 
dat bepaald dat de structuurplannen geen beoordelingsgrond mogen vormen voor individueel 
vergunningaanvragen;

c. Deze houding is in tegenstrijd met de beginselen van behoorlijk bestuur zijn. Ontwerp van addendum 
is duidelijk ingegeven door overwegingen die volledig vreemd zijn aan de goede ruimtelijke ordening.

Bespreking
a. In het RSV worden de economische knooppunten geselecteerd en niet afgebakend. In het RSV 

zijn geen richtinggevende uitspraken opgenomen over welke bedrijvenzones al of niet tot het 
bijzonder economisch knooppunt zouden behoren. Het RSV bepaalt wel duidelijk dat de 
provincie bevoegd is voor de afbakening van het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-
Sas (p 315 en p 317 gecoördineerde versie RSV 2011). In het informatief deel van het RSV over 
het BEK Kampenhout-Sas wordt gesteld 'geen structurele elementen van het buitengebied in het 
gedrang voor zover geen uitbreidingen plaats vinden ten zuiden van het kanaal' (p 133 
gecoördineerde versie RSV 2011). Het gaat hier dus duidelijk over randvoorwaarden vanuit de 
natuurlijke en agrarische structuur. Nergens wordt gesteld dat de bestaande bedrijvenzones ten 
zuiden van het kanaal niet tot het BEK Kampenhout-Sas zouden horen. De opname van het 
onderzoek naar de uitbreiding van het BEK Kampenhout-Sas is niet nutteloos maar noodzakelijk 
om het afbakeningsproces van het BEK Kampenhout-Sas te verankeren in het provinciaal 
structuurplan. De passage is dus niet in strijd met het RSV.

b. Er worden geen bestemmingsvoorschriften opgenomen. De bepalingen uit het structuurplan 
vormen geen kader voor het vergunningenbeleid maar vormen de basis voor de opmaak van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan dat wel degelijk bestemmingvoorschriften kan opnemen. Er is dus 
geen tegenspraak met art. 2.1.2 § 7 VCRO. Er is ook geen sprake van afwending.  Het RSV (p 
329) geeft duidelijk aan dat aan bestaande en nieuwe bedrijventerreinen specifiek vestigings- en 
ontwikkelingperspectieven toegekend kunnen worden.  Dit behoort tot de normale doelstelling 
van een ruimtelijks structuurplan. Gezien de ligging van de bedrijventerreinen in Kampenhout-
Sas (midden belangrijke woongebieden) en de aard van de bestaande activiteiten (veel 
bezoekersintensieve activiteiten) wenst de provincie de mensrisico's te beperken en geen 
afvalverbranding toe te laten. 
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c. De houding van de provincie is niet in tegenstrijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het 
ontwerp van addendum en met name de intentie om specifieke vestigings- en 
ontwikkelingperspectieven toe te kennen aan de bedrijvenzones in Kampenhout-Sas is ingegeven 
door overwegingen die volledig passen binnen de goede ruimtelijke ordening. De site 
Kampenhout-Sas wordt omgeven door belangrijke woongebieden (kern Haacht-Station en 
Boortmeerbeek). Ook aansluitend op de bedrijvenzones zijn er woonlinten aanwezig (op 
gewestplan ook als woongebied ingetekend). Daarnaast is er in de bedrijvenzone een belangrijke 
concentratie van 'door het publiek bezochte gebouwen', met name de grootschalige 
kleinhandelsvestigingen langs de Leuvensesteenweg. De Leuvensesteenweg zelf vormt
daarenboven een belangrijke as voor het personenvervoer binnen de provincie. De omgeving van 
Kampenhout-Sas wordt gekenmerkt door een sterke menging van functies waarvan de onderlinge 
verweefbaarheid moet gegarandeerd blijven. 
De inplanting van afvalverbrandingsinstallaties overschrijdt de ruimtelijke draagkracht van site en 
de omgeving. De functionele inpasbaarheid (een belangrijk aspect van de goede ruimte ordening) 
is niet gegarandeerd. De locatie is ongeschikt voor de inplanting van een 
afvalverbrandingsinstallatie. Uit de projectMER (PRMER-326-GK, p 25 niet technische 
samenvatting en p 4 goedkeuringsverslag), opgemaakt in opdracht van de bezwaarindiener voor 
de inplanting van een afvalverbrandingsinstallatie, wordt gesteld dat, gezien het tekort aan 
informatie die beschikbaar is inzake gezondheidseffecten van een vergelijkbare installatie op de 
mens,  de organisatie van een uitgebreide biomonitoringscampagne vooropgesteld wordt in de 
omgeving van de site. Vanuit het voorzorgprincipe is het onverantwoord om dit soort 
experimenten op te zetten in deze omgeving. De mensrisico's op deze locatie zijn te groot. De 
houding van de provincie is ingegeven vanuit de voorzorgplicht en het gelijkheidbeginsel, beide 
belangrijke principes van behoorlijk bestuur.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

4.6 LDR advocaten optredend voor René Coosemans - Libotton Kristin (11)

Er wordt gevraagd duidelijkheid te verschaffen over de vraag of het ten zuiden van het kanaal Leuven-
Dijle gelegen industriegebied deel uitmaakt van het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas.

Bespreking
Alle bedrijvenzones rond het knooppunt van de N21 en de N26  in Kampenhout-Sas maken deel uit van 
het bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas. De in het RSV gestelde randvoorwaarde waarbij 
een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones ten zuiden van het kanaal wordt uitgesloten doelt 
duidelijk op de grenstellende elementen vanuit de natuurlijke en agrarische structuur. Het bestaande 
industriegebied ten zuiden van het kanaal kan dus niet uitbreiden maar wordt wel behouden. Het RSV 
stelt verder (p 329) duidelijk dat aan bestaande en nieuwe bedrijventerreinen specifieke vestigings- en 
ontwikkelingsperspectieven toegekend kunnen worden. Deze kwalitatieve differentiatie van de 
bedrijvenzones dient te gebeuren bij de afbakening van de bedrijventerreinen door de bevoegde 
bestuursniveaus. Voor Kampenhout-Sas is de provincie aangeduid als bevoegd bestuursniveau. De 
provincie wenst afvalverbranding uit te sluiten binnen alle bedrijvenzones in het bijzonder economisch 
knooppunt Kampenhout-Sas en dus ook in de bestaande bedrijvenzones ten zuiden van het kanaal.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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4.7. Actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse - ARMA (8)
De actiegroep Ruimte en Mobiliteit Asse formuleert volgende opmerkingen:
a. Er wordt gevraagd rekening te houden met de gewijzigde juridische toestand in verband met het 

ringtracé Asse (vernietiging van het ringtracé Asse door de Raad van State op 10/02/2009) door een 
zoekzone voor de omleidingsweg op te nemen i.p.v. uit te gaan van het vernietigde gewestplantracé.  
Er wordt gevraagd de tabellen op p 32-34 + de kaarten in die zin aan te passen.

b. Er worden argumenten aangehaald tegen bijkomende ruimte voor bedrijvigheid binnen het 
kleinstedelijk gebied Asse. 

c. Verder wordt gewezen op het ontbreken van Asse in de tekst op p 10 inzake de voorstellen in het 
kader van lopende planprocessen.

d. Er wordt gewezen op mogelijke onregelmatigheden in de aanplakking van de aankondiging van het 
openbaar onderzoek met name wat betreft de aanplakking in of buiten het gemeentehuis en het 
respecteren van de termijn van 30 dagen na de voorlopige vaststelling voor de aankondiging van het 
openbaar onderzoek.

Bespreking
a. De vernietiging van het ringtracé Asse door de Raad van State op 10/02/2009 maakt het juridisch 

inderdaad correcter het aanleggen van de ringweg als een zoekzone te beschouwen. In de tabellen 
op p 32-34 wordt gesproken van "ring Asse (aan te leggen)". De gewijzigde juridische context 
noopt niet tot een aanpassing van deze zinsnede. Er is hier geen sprake van het gewestplantracé 
maar van de aanleg van de ringweg. Door het arrest van de Raad van State zal verder onderzoek 
naar het juiste tracé nodig zijn. Dit onderzoek naar een alternatief tracé kan binnen de huidige 
formulering passen. De kaarten 50 en 52 zijn slechts indicatief. De weergave van een secundaire 
weg vormt geen vastlegging van het tracé. Ook de cartografische weergave vormt geen 
belemmering voor verder onderzoek naar het tracé van de ringweg.

b. Het ontwikkelingsperspectief inzake bedrijvigheid voor het kleinstedelijk gebied Asse wordt niet 
gewijzigd met het addendum. De afweging van haalbare mogelijkheden voor de uitbreiding van 
bedrijvenzones in Asse maakt deel uit van het afbakeningproces van het kleinstedelijk gebied 
Asse.

c. De tekst op p 10 geeft een overzicht van de effectief onderzochte ha binnen de lopende 
planprocessen. Het planproces voor het kleinstedelijk gebied Asse was nog niet opgestart ten tijde 
van de voorlopige vaststelling van het addendum (cf. p 11). Daarom ontbreekt Asse in deze 
passage (net als Halle trouwens).

d. De VCRO stelt in art 2.1.10 over een verplichte aanplakking in elke gemeente. Of dit nu in of aan 
het gemeentehuis gebeurd doet niet af aan de openbare toegankelijkheid van de aanplakking. De 
termijn van 30 dagen voor de aankondiging van het openbaar onderzoek na de voorlopige 
vaststelling is een termijn van orde en geen vervaltermijn. De specifieke situatie van Vlaams-
Brabant maakt dat overeenkomstig het gebruik van talen in bestuurszaken de provincie aan iedere 
inwoner uit een faciliteitengemeente (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, 
Wemmel, Wezembeek-Oppem) of taalgrensgemeente (Bever) die er uitdrukkelijk om verzoekt 
een Franse vertaling moet ter beschikking stellen van het addendum bij het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan. Op het ogenblik dat het openbaar onderzoek start moet de vertaling op de dienst 
aanwezig zijn. Omdat het onmogelijk is om deze vertaling, conform de wetgeving 
overheidopdrachten, te gunnen binnen de termijn van 30 dagen werd aan deze termijn van orde 
voorbij gegaan. Het openbaar onderzoek is verder aangekondigd in het Belgisch Staatblad, drie 
dagbladen en op de website van de provincie. Daarnaast werd de aankondiging ook aangeplakt 
aan het Provinciehuis en werd er een informatie- en inspraakvergadering georganiseerd op 22 
november 2011 in het Provinciehuis. De pleegvormen voor bekendmaking van het openbaar 
onderzoek zijn gerespecteerd.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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4.8 Boerenbond (7)
De Boerenbond merkt op dat het streefcijfer van 70 ha voor het economisch knooppunt Londerzeel niet 
realistisch is. Er wordt gepleit voor een minimaal scenario waarbij 30-35 ha wordt gerealiseerd.

Bespreking
Het streefcijfer voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel wordt niet gewijzigd met het 
addendum. De afwegingen van haalbare scenario's maakt deel uit van het lopende planproces voor het 
specifiek economisch knooppunt. Het advies zal binnen dit planproces meegenomen worden.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg

4.9 Natuurpunt Oost-Brabant (4)

Natuurpunt Oost-Brabant tekent bezwaar aan tegen:
a. de beslissing om de komende jaren geen initiatief te nemen voor de afbakening van de 

natuurverbindingsgebieden.
b. het objectief uit het RSV inzake behoud, herstel en ontwikkeling van de connectiviteit van de 

natuurlijks structuur bij het uitwerken van het gebiedsgericht beleid voor de stedelijk gebieden en de 
gebieden voor economische activiteiten 

Bespreking
a. Het gaat hier niet om een beslissing maar om een vaststelling dat het Vlaamse niveau de ambitie 

heeft om in het kader van de afbakening van de gewenste natuurlijke en agrarische structuur voor 
grote delen van het buitengebied Vlaamse ruimtelijk uitvoeringsplannen op te maken. De 
provincie zal deze processen uiteraard mee opvolgen en ervoor pleiten om de 
natuurverbindingsgebieden zo veel mogelijk mee te nemen in deze processen. De provincie zal 
voorlopig geen eigen initiatieven nemen maar neemt de optie zich in te schrijven in de 
planprocessen voor de open ruimte op Vlaams niveau. 

b. Dit objectief uit het RSV wordt niet als dusdanig overgenomen in het addendum omdat de 
ruimtelijke principes die dit objectief omvatten reeds voldoende in het bestaande RSVB  zijn 
verankerd (cf. herwaardering van het fysisch systeem als ruimtelijk kernprincipe p 166,  
ontwikkelingperspectief natuurlijke structuur p 173, een groen dooraderde stad p 181). De 
opname van het objectief in het RSV houdt ook in dat dit als objectief ook voor de provinciale 
planprocessen zal gelden gezien de decretaal verankerende planhiërarchie. Het addendum wil 
tegenspraken wegwerken die ontstaan zijn door de aanpassing van het RSV. Het objectief inzake 
connectiviteit is niet in tegenspraak met de ontwikkelingsopties uit het bestaand RSVB en heeft 
daarom niet tot een wijziging geleid.

Advies
Kennis te nemen van het advies zonder gevolg
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5. EXTRA

5.1 Materiële fout (aangegeven door de gemeente Heist op den Berg via mail - niet als advies of bezwaar 
ingediend)

In de tabel p 32/40 stond een fout vermeld overgenomen uit het bestaande RSVB. In de tabel staat dat de 
N10 tot aan de grens met provincie Antwerpen (Lier) zou gaan. Dit moet uiteraard tot provincie 
Antwerpen (Heist op den Berg) zijn.

Advies
Aanpassen in tabel p 32 secundaire wegen type I

5.2. Opmerking vanuit mobiliteitsplan stad Aarschot
De stad Aarschot doet in haar nieuwe mobiliteitsplan de volgende suggestie aan de provincie: 

De stad Aarschot wenst het kleine stukje N223 Steenweg op St.-Joris-Winge binnen de ring (dus tussen 
het lichtengeregeld kruispunt met de Gelrodeweg/R25 en het lichtengeregeld kruispunt met het Kapitein 
Gilsonplein) als secundaire weg type III selecteren. Momenteel (in het huidige RSVB en het huidige 
addendum) is dit gedeelte van slechts enkele 100m niet geselecteerd en dus lokale weg. 
Er zijn fietspaden aanwezig en meerdere rijvakken per richting. Het is één van de toegangswegen tot het 
stadscentrum van Aarschot.
Het wegvak is van bovenlokaal belang voor fietsers en ook voor openbaar vervoer vanuit het zuiden van 
Aarschot (verbinding Leuven-Aarschot via Holsbeek, op langere termijn vanuit Tienen of Tielt-Winge). 
Het maakt de link tot vlakbij het station, een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer in de regio.
Deze suggestie werd recent besproken op de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en heeft het akkoord 
van de leden van deze GBC (stad Aarschot, BMV Vlaams Gewest, De Lijn, dienst mobiliteit van de 
provincie). 

Advies
Het stukje N223 Steenweg op St.-Joris-Winge binnen de ring (tussen het lichtengeregeld kruispunt met de 
Gelrodeweg/R25 en het lichtengeregeld kruispunt met het Kapitein Gilsonplein) als secundaire weg type 
III selecteren.
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Nr. 30 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan'Afbakening kleinstedelijk
gebied Tienen' - definitieve vaststelling
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 
2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot 
aanvulling van het besluit van 11 mei 2004;

Gelet op de plenaire vergadering van 23 augustus 2011 van het voorontwerp van het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen';

Gelet op de mededeling van 18 juli 2011 door de bevoegde Vlaamse administratie betreffende de 
goedkeuring van het plan-MER 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen' (PLIR0008);

Gelet op de voorlopige vaststelling van 4 oktober 2011 door de provincieraad van het ontwerp 
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 24 oktober 2011 tot en met 23 
december 2011;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 13 adviezen en 724 bezwaren werden 
ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering van 21 december 2011;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren 
en opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt bij de provincieraad;

Overwegende dat dit advies het integrale advies van de Vlaamse regering bevat;

Overwegende dat op 9 januari 2012 de provinciale commissie om een termijnverlenging voor de 
bundeling en bespreking van de adviezen en bezwaren van de openbare onderzoeken van de 
uitvoeringsplannen voor de afbakening van respectievelijk Aarschot, Diest en Tienen verzocht 
en op 26 januari 2012 de deputatie met dit verzoek instemde;
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Overwegende dat wanneer de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening geen advies 
verleend heeft binnen de gestelde termijn, inclusief verlenging, aan de adviesvereiste mag 
worden voorbijgegaan. In dat geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, 
opmerkingen en bezwaren aan de provincieraad;

Gelet op het feit dat de commissie in vergadering van 26 maart 2012 niet langer in aantal was -
slechts 9 leden van de 22 waren op het einde van de bespreking nog aanwezig - wordt door de 
provincieraad overgegaan tot de bespreking van de ingediende bezwaren en adviezen;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaren van de deputatie van 31 mei 
2012;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de adviezen en 
bezwaren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepaste ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Tienen' omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een 
grafisch plan, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Tienen' wordt ter 
goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012
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Nr. 31 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk
gebied Diest' - definitieve vaststelling
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering 
van 12 december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 
2010 betreffende de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot 
aanvulling van het besluit van 11 mei 2004;

Gelet op het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, door de deputatie 
goedgekeurd op 19 mei 2011 en dat in de plenaire vergadering van 21 juni 2011 besproken werd;

Overwegende dat op 15 juli 2011 de bevoegde Vlaamse administratie meedeelde dat het plan-
MER 'afbakening kleinstedelijk gebied Diest' (PLIR0007) goedgekeurd werd door de bevoegde 
Vlaamse administratie;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 4 oktober 2011 betreffende de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Diest';

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 24 oktober 2011 tot en met 23 
december 2011, waarbij 17 bezwaarschriften en adviezen ingediend werden;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 
26 maart 2012;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 24 mei 2012, voorstelt het advies van de 
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening te volgen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Diest'
omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, wordt 
definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Diest' wordt ter 
goedkeuring doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012
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Nr. 32 Halve Maan Diest en Provinciedomein Huizingen: het 
actualiseren van reglement van orde ten gevolge van nieuwe
attracties (resp. kampeerterrein, afspuitpunt mountainbikes en 
trekkershutten)
(Directie recreatie)

BESLUIT I
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende de reglementen van orde 
voor de Provinciedomeinen Huizingen, Kessel-Lo, Halve Maan Diest en Het Vinne Zoutleeuw;

Overwegende dat het, na opening van toeristisch logies in het Provinciedomein Huizingen en in 
de Halve Maan Diest, noodzakelijk is de reglementen van orde overeenkomstig uit te breiden;

Gelet op de belissing van de deputatie van 31 mei 2012;

Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie van 12 juni 2012;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.
Het reglement van orde voor het Provinciedomein Halve Maan Diest, goedgekeurd op 19 juni 
2007, wordt als volgt gewijzigd:

 Artikel 12: Vissen: Aanvulling
Er mag enkel gevist worden in de daartoe bestemde visvijvers en op de daartoe aangelegde 
visplaatsen. Het is te allen tijde verboden om te vissen aan de zijde van de wallen en zelf 
visplaatsen aan te leggen of de oever te beschadigen.

 Aan art. 15 - trekkershutten worden volgende bepalingen aangepast/geschrapt:
§1 De reservering van de trekkershutten is pas definitief na het ontvangen van het 
ondertekende reserveringscontract. Om geldig te zijn moet het contract op het 
Provinciedomein uiterlijk drie weken na postdatum aankomen. Per post - De reservatie is 
definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier. Via e-mail - De 
reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier. In functie 
van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In dat geval is 
de reservering definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.
§3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering geannuleerd worden door de provincie. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.
§4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 
personen. Het elektriciteitsverbruik is hierin niet inbegrepen en wordt ter plaatse verrekend. 
Het elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.
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§5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, 
een elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de 
gebruiker zelf meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden volgens het tarief 
bepaald door Toerisme Vlaanderen. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 
euro.
§6 Een 5e persoon in 1 hut moet uitdrukkelijk gemeld worden bij de reservering. Deze 
persoon dient een toeslag per overnachting te betalen volgens het tarief bepaald door 
Toerisme Vlaanderen. De extra persoon moet zelf voor aanvullende slaapvoorzieningen 
zorgen.
§7 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor 
de duur van het verblijf.
§8 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met 
de inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst 
gemeld worden aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat 
vermeld in het contract.
§9 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum 
verblijfsduur is drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk 
om 11 uur de hut verlaten te worden.
§10 De huurder wordt geacht is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de 
hut is hiervoor het nodige schoonmaakgerief aanwezig.
§11 Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het 
bedrag bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.
§13 Indien TPA-Toerisme Antwerpse Kempen vzw de logiesbemiddeling op zich neemt, kan 
ze geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen van de cliënt en/of 
de dienstverlening. Provinciedomein Halve Maan kan geenszins aansprakelijk worden 
gesteld voor eventuele tekortkomingen van de cliënt en/of de dienstverlening.
§14 Bij geschillen is enkel de rechtbank van Antwerpen Leuven bevoegd.
§15 Annuleringsvoorwaarden: 
- annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren;
- tot 1 maand voor afreis dossierkosten bepaald door Toerisme Vlaanderen+ eventuele 

bankkosten;
- tot 2 weken voor afreis 50%;
- minder dan 2 weken voor de afreis: 100%.

 Nieuw artikel 16 - Kampeerautoterrein
§1 Het kampeerautoterrein is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant. Het 
kampeerautoterrein heeft een toeristische doelstelling, nl. het verhuren van een 
afgeschermde staanplaats, met aansluitingen voor water en elektriciteit, aan toeristen voor 
een periode van maximaal 3 dagen.
§2 De reservering van het kampeerautoterrein is pas definitief na het ontvangen van het 
ondertekende reserveringscontract.
Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 
reserveringsformulier. Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het 
ondertekende reserveringsformulier. In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om 
op het moment zelf te reserveren. In dat geval is de reservatie definitief wanneer het
Provinciedomein het ondertekende reserveringscontract in ontvangst neemt.
§3 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).
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§4 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.
§5 Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto's. Andere voertuigen 
zoals motorvoertuigen of personenwagens mogen noch parkeren, noch overnachten op het 
kampeerautoterrein.
§6 Er zijn 4 staanplaatsen voorzien. Kampeerauto's dienen te parkeren tussen de daarvoor 
voorziene markeringen. Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes ...) 
opgesteld worden, behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. Aan de 
installaties of bomen van het terrein mogen geen waslijnen, was of andere zaken opgehangen 
worden.
§7 De gebruikers van de kampeerauto zijn de rechtmatige eigenaar, huurder of gebruiker 
van hun kampeerauto. Het aantal gebruikers van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het 
aantal slaapplaatsen voorzien in het voertuig. 
§8 Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker die het contract is 
aangegaan. De bezoekers mogen geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein. Zij 
dienen te parkeren op de domeinparking.
§9 Huisdieren zijn toegelaten mits zij aan de leiband gehouden worden. Zij mogen in geen 
geval andere staanplaatsen betreden en/of bevuilen, ook niet wanneer zij aan de leiband 
worden gehouden. De eigenaars van de huisdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen 
van de uitwerpselen van hun dieren. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in 
de kampeerauto of op het kampeerautoterrein.
§10 Het kampeerautoterrein is dag en nacht open. Het terrein is jaarlijks gesloten van 1 
november tot en met 28/29 februari.
§11 De maximum verblijfsduur is 3 dagen. Aanmelden kan tussen 17 en 19  uur; bij vertrek 
dient het terrein uiterlijk om 11 uur verlaten te worden. Er kan geen permanente bewoning 
ingericht worden op het kampeerautoterrein. Tussen 22 uur en 6 uur dient de nachtrust te 
worden gerespecteerd. De gebruikers van het kampeerautoterrein informeren zich best op 
voorhand om te weten of er geen evenement plaatsheeft in het Provinciedomein dat eventueel 
geluidsoverlast  kan meebrengen. De provincie kan in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld voor eventueel geluids- of andere overlast ten gevolge van een evenement dat in het 
Provinciedomein wordt georganiseerd.

§12 Het is te allen tijde verboden om open vuur te maken. 
§13 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting op het 
kampeerautoterrein voor de duur van het verblijf op het kampeerautoterrein.
§14 Bij aankomst op de staanplaats controleert de gebruiker de staat van de staanplaats. 
Wanneer de gebruiker vaststelt dat de staanplaats er vervuild bij ligt of wanneer hij schade 
vaststelt aan de beplanting of de omheining, of andere abnormale zaken vaststelt, dan wordt 
dit binnen één uur na aankomst gemeld aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de 
domeinwachter is vermeld in het reserveringscontract.
§15 Het gebruik van water en elektriciteit is inbegrepen in het gebruikstarief zoals vermeld 
in het reserveringscontract. Wie illegaal water en elektriciteit afneemt, zal worden 
verwijderd van het terrein en worden geverbaliseerd. Op het terrein bevindt zich een 
sanistation waar men water kan aftappen en septisch water kan lozen. Septisch water mag 
enkel via het sanistation geloosd worden. Het wassen van de kampeerauto is verboden op het 
kampeerautoterrein. 
§16 Het gebruikte terrein dient altijd schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval 
wordt gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken. 
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§17 De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal die zich 
zouden voordoen aan de kampeerauto of aan diens inboedel. 
§18 Schade, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van het kampeerautoterrein, zal door de 
gebruiker vergoed worden.
§19 - Annuleringsvoorwaarden:

- annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren;
- tot 2 weken voor afreis 50%
- minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

 De nummering van de artikelen volgend op het nieuwe artikel 16 wordt aangepast, zodat het 
reglement nu 23 artikelen telt in plaats van 21.

 Nieuw artikel 17: Afspuitpunt voor mountainbikes
§1 Het afspuitpunt voor mountainbikes is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en heeft 
een sportieve functie, nl. het aanbieden van een wasplaats voor mountainbikes 'bike-wash' aan 
gebruikers van de nabijgelegen bewegwijzerde mountainbike-routes.
§2 Het afspuitpunt is exclusief voorbehouden aan mountainbikes. Andere voertuigen zoals onder 
meer motors, wagens of koersfietsen mogen er geen gebruik van maken. Het is evenmin 
toegelaten het afspuitpunt te gebruiken voor de schoonmaak van tuingereedschap, 
landbouwvoertuigen en dergelijke meer.
§3 Het afspuitpunt is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Provinciedomein, tenzij 
uitdrukkelijk anders beslist door de domeindirectie.
§4 M.b.t. het rijden met de mountainbike in het Provinciedomein blijven de regels in het artikel 9 
van dit reglement onverminderd van kracht.

 Oud artikel 16 (= nieuw artikel 18) wordt als volgt aangepast:
Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 15 17 kunnen de parkwachters, het 
veiligheidspersoneel of de politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich 
in orde te stellen met de geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan het artikel 
4.9 van dit reglement van toepassing worden gebracht.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit 
besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 3
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012
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REGLEMENT VAN ORDE
PROVINCIEDOMEIN HALVE MAAN DIEST

(gecoördineerde tekst)

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein Halve Maan Diest.

Artikel 2. Bestemming

Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3. Dienstregeling

De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de deputatie.

Artikel 4. Toegang

4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de 
recreatieve voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis 
van het geldende provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de 
Provinciedomeinen. De bezoek(st)er ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of 
abonnementskaart. Het betreden van het Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het 
reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige 
tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs,
zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan 
kan de directie of de domeinwachters de verdere toegang tot het domein ontzeggen en hiervoor 
desnoods bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangsticketten worden nooit terugbetaald.

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen 
worden aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van 
zijn/haar identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen. 

4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven 
door de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere 
toegang tot het Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.
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4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het Provinciedomein zijn toegankelijk voor het 
publiek, en dit uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of 
veiligheid in het Provinciedomein Halve Maan Diest wordt de toegang ontzegd voor het lopende 
seizoen. Deze personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie 
aangestelde ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de 
nodige gegevens uit. 

Artikel 5. Verbodsbepalingen

5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. Draagbare radio’s of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die 
alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.

2. Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit 
storend of gevaarlijk is voor andere bezoekers.

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang 
komt of kan komen.

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie. 
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto’s, caravans of woonwagens tenzij met 

uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde plaatsen.
6. Vuur aan te steken.
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het 

uitdrukkelijk wordt verboden.
9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en 

tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie.
10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden.
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben in 

het Provinciedomein.
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te 

plukken) niet na te leven.
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen.
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver.
16. Dieren te voederen.
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen 
dienen de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te 
doen stoppen. Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen 
( gaande van mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot 
bevel tot verlaten van het domein.)

5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij 
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kan evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de
bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4.9 
van dit reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:
- Afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken
- De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor ze bestemd zijn.
- De bloemperken of het struikgewas niet te betreden
- De planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7. Begeleiding van jongeren

7.1 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende 
volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.
- Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. 

Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

- Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal 
een schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met vermelding van de juiste identiteit van 
volwassene en jongere gevraagd worden.

-
7.2 Jongeren beneden de 12 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per 
groep van tien jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door 
zijn/haar handtekening het groepstarief aanvraagt.

Artikel 8. Schadevergoeding

Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installaties of 
gebouwen kunnen de gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding 
worden geëist.

Artikel 9. Gebruik van voertuigen

- De wegen van het Provinciedomein zijn in principe afgesloten voor alle verkeer. De 
voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen 
die op verboden plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst 
van de politie, op kosten van de eigena(a)r(es).

- Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van 
openbaar nut, zoals politievoertuigen, wagens van de brandweer, ziekenwagens en 
voertuigen die nodig zijn om onderhouds- of herstellingswerken of andere opdrachten uit te 
voeren, zijn in het Provinciedomein toegelaten.

- Op sommige wegen en op plaatsen die door de directie zijn aangeduid, kunnen fietsen en 
bromfietsen beneden de 50 cc, elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en skeelers 
toegelaten worden.

- Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur.
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- Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent 
kunnen ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein.

- De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen 
reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn 
parkeerterreinen van toepassing.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van abnormaal 
of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 11. Sport- en spelaccommodaties

11.1 Klimpiste:

- de klimpiste is slechts toegankelijk na voorafgaande afspraak en reservering;
- de klimpiste mag slechts gebruikt worden onder toezicht van een klimmonitor die hiervoor 

een bijzondere opleiding gevolgd heeft;
- de gebruikers van de klimpiste moeten zich houden aan de instructies van de klimmonitor;
- het gebruik van de piste eist een teamgeest waarbij iedereen bijdraagt tot de veiligheid van 

elke gebruiker;
- een passende kleding en uitrusting moeten worden gedragen zodat de klimpiste niet kan 

beschadigd worden;
- het klimmen is enkel toegelaten met beveiliging door een geschikt klimtouw en indien een 

klimharnas gebruikt wordt;
- tijdens het klimmen mogen geen gevaarlijke of uitstekende voorwerpen gedragen worden;
- het gebruik van de piste veronderstelt een goede fysieke conditie.

11.2 Sportterreinen:

- de aanvragen voor ingebruikneming van sportterreinen worden ingediend per 
wedstrijd/gebruik;

- het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor het gebruik van tennisterreinen;
- de directeur of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet bespeelbaar 

is.

11.3 Minigolf:

- de golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 8 jaar 
moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden;

- elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die hij/zij 
ontvangt bij de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij verlies 
zal een vergoeding aangerekend worden volgens de tarieven vastgesteld door de 
provincieraad;

- elk ticket geeft recht op één volledige omloop.
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11.4 Varen

- Het is verboden recht te staan in de vaartuigen; van vaartuig te verwisselen of een vaartuig 
aan het schommelen te brengen;

- het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen;
- na gebruik van de vaartuigen dienen deze terugbezorgd te worden aan de verantwoordelijke 

persoon ter hoogte van de aanlegsteigers;
- bij schade zal een vergoeding aangerekend worden;
- het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het varen te 

hinderen.

Artikel 12. Vissen

- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de periode van 
1 maart tot 31 december, op snoek mag er enkel gevist worden van 1 juni tot 31 december.

- Er mag enkel gevist worden in de daartoe bestemde visvijvers en op de daartoe aangelegde 
visplaatsen. Het is te allen tijde verboden om te vissen aan de zijde van de wallen en zelf 
visplaatsen aan te leggen of de oever te beschadigen.

- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van één haak per hengel, die in zijn
onmiddellijk bereik moeten liggen.

- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De afmetingen en 

beperkingen zijn de volgende:
 snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks
 karper - meer dan 25 cm: 3 stuks
 zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk
 voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks
 brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks
 baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.
- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers.
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te gebruiken om 

de gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel 
gevangen vis weg te nemen.

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te 

bedwelmen of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep 
zijn wel toegelaten.

- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe bestemde 

vuilnisbakken te deponeren.
- Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13. Zwembaden

13.1 Vooraleer het zwembad te betreden moet men langs het stortbad en de voetsproeiers 
passeren.

13.2 De directie heeft het recht om elke persoon de toegang te verbieden die een gevaar blijkt te 
zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen.
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13.3 In het zwembad is het ten strengste verboden:

- zich in een te grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen,
- gewaagde oefeningen uit te voeren,
- rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen,
- andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen,
- gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten, behalve bij bijzondere 

manifestaties of speeluren georganiseerd door het provinciebestuur,
- het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat dit noodzakelijk is of zonder toestemming 

gebruik te maken van het leermateriaal,
- het personeel te hinderen bij het toezicht,
- de ruimten voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te 

betreden.

13.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit:
- voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn verboden.
- voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

13.5 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband tijdens de openingsuren wordt niet 
toegelaten.

13.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd 
door de redders (bv. verbod te springen of te duiken)

13.7 De aanwezigheid in de douches, de kleedhokjes en in de gangen met individuele kastjes is 
beperkt tot de tijd nodig om respectievelijk te douchen, zich om te kleden of om iets uit het 
individuele kastje te halen.

13.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingkastjes moet een vergoeding betaald 
worden volgens de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

13.9 Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad.

13.10 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van 
goederen in het zwembadcomplex zelfs niet bij braak in de kleerkastjes.

Artikel 14. Fietsenverhuurdienst

- De huurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.
- Aan personen jonger dan 14 jaar en niet vergezeld door een toezichthoudende volwassene 

mag geen fiets verhuurd worden.
- De huurder zal zich vooraf vergewissen van de goede staat van de fiets.
- De huurder is aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit diefstal, verlies of 

beschadiging van de verhuurde fiets of van onderdelen. Bij verlies, diefstal en bij ongeval 
met derden moet de huurder hiervan aangifte doen bij de lokale of federale politie.

- De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de schade berokkend aan derden en kan de 
verhuurder niet aansprakelijk stellen voor het nadeel voortvloeiend uit ongevallen.

- De huurder zal elke schade of ongeval onmiddellijk melden bij het inleveren van de fiets.
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- De vergoeding voor verlies van toebehoren zal onmiddellijk door de huurder betaald 
worden.

- Bij de inlevering van de fiets dient de huurder het huurcontract voor te leggen: de datum en 
handtekening die erop aangebracht worden gelden als bewijs dat de fiets ingeleverd werd.

- Indien de fiets niet tijdig ingeleverd wordt, is bijkomend huurgeld verschuldigd naar rata 
van de overschreden huurtermijn.

- Bij vroegtijdige inlevering van de fiets wordt het huurgeld noch geheel noch gedeeltelijk 
terugbetaald.

- Ingeval de huurder ingevolge overmacht (ongeval, ziekte,....) niet in de mogelijkheid is 
persoonlijk de fiets in te leveren of aangifte te doen van verlies of van ongeval, zal hij 
ervoor zorgen deze verplichtingen door tussenkomst van een derde persoon na te leven.

- Het huren van een fiets veronderstelt de aanvaarding van dit reglement van orde.

Artikel 15. Trekkershutten

15.1 De trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:
- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In 

dat geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.

15.2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).

15.3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.

15.4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 personen. 
Het elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.

15.5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, 
een elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de gebruiker 
zelf meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.

15.6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor 
de duur van het verblijf.

15.7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met de 
inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst gemeld 
worden aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat vermeld in het 
contract.

15.8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum verblijfsduur 
is drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk om 11 uur de hut 
verlaten te worden.
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15.9 De huurder is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor 
het nodige schoonmaakgerief aanwezig.

15.10Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het 
bedrag is bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.

15.11Huisdieren zijn niet toegelaten.

15.12Provinciedomein Halve Maan kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de dienstverlening.

15.13Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

15.14Annuleringsvoorwaarden:
– annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
– tot 2 weken voor afreis 50%.
– minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 16. Kampeerautoterrein

16.1 Het kampeerautoterrein is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant. Het 
kampeerautoterrein heeft een toeristische doelstelling, nl. het verhuren van een afgeschermde 
staanplaats, met aansluitingen voor water en elektriciteit, aan toeristen voor een periode van 
maximaal 3 dagen. 

16.2
De staanplaatsen kunnen als volgt gereserveerd worden:
- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In 

dat geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.

16.3 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).

16.4 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.

16.5 Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto's. Andere voertuigen 
zoals motorvoertuigen of personenwagens mogen noch parkeren, noch overnachten op het 
kampeerautoterrein.

16.6 Er zijn 4 staanplaatsen voorzien. Kampeerauto's dienen te parkeren tussen de daarvoor 
voorziene markeringen. Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes,...) opgesteld 
te worden, behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. Aan de installaties 
of bomen van het terrein mogen geen waslijnen, was of andere zaken opgehangen worden.
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16.7 De gebruikers van de kampeerauto zijn de rechtmatige eigenaar, huurder of gebruiker van 
hun kampeerauto. Het aantal gebruikers van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal 
slaapplaatsen voorzien in het voertuig. 

16.8 Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker die het contract is 
aangegaan. De bezoekers mogen geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein. Zij dienen 
te parkeren op de domeinparking.

16.9 Huisdieren zijn toegelaten mits zij aan de leiband gehouden worden. Zij mogen in geen 
geval andere staanplaatsen betreden en/of bevuilen, ook niet wanneer zij aan de leiband worden 
gehouden. De eigenaars van de huisdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de 
uitwerpselen van hun dieren. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de 
kampeerauto of op het kampeerautoterrein.

16.10 Het kampeerautoterrein is dag en nacht open. Het terrein is jaarlijks gesloten van 1 
november tot en met 28/29 februari. 

16.11 De maximum verblijfsduur is 3 dagen. Aanmelden kan tussen 17 en 19  uur; bij vertrek 
dient het terrein uiterlijk om 11 uur verlaten te worden. Er kan geen permanente bewoning 
ingericht worden op het kampeerautoterrein. Tussen 22 uur en 6 uur dient de nachtrust te worden 
gerespecteerd. De gebruikers van het kampeerautoterrein informeren zich best op voorhand om 
te weten of er geen evenement plaatsheeft in het Provinciedomein dat eventueel geluidsoverlast 
kan meebrengen. De provincie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventueel 
geluids- of andere overlast ten gevolge van een evenement dat in het Provinciedomein wordt 
georganiseerd.

16.12 Het is ten allen tijde verboden om open vuur te maken. 

16.13 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting op het 
kampeerautoterrein voor de duur van het verblijf op het kampeerautoterrein.

16.14 Bij aankomst op de staanplaats controleert de gebruiker de staat van de staanplaats. 
Wanneer de gebruiker vaststelt dat de staanplaats er vervuild bij ligt of wanneer hij schade 
vaststelt aan de beplanting of de omheining, of andere abnormale zaken vaststelt, dan wordt dit 
binnen één uur na aankomst gemeld aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de 
domeinwachter is vermeld in het reserveringscontract.

16.15 Het gebruik van water en elektriciteit is inbegrepen in het gebruikstarief zoals vermeld in 
het reserveringscontract. Wie illegaal water en elektriciteit afneemt, zal worden verwijderd van 
het terrein en worden geverbaliseerd. Op het terrein bevindt zich een sanistation waar men water 
kan aftappen en septisch water kan lozen. Septisch water mag enkel via het sanistation geloosd 
worden. Het wassen van de kampeerauto is verboden op het kampeerautoterrein. 

16.16 Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval 
wordt gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken. 

16.17 De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal die zich 
zouden voordoen aan de kampeerauto of aan diens inboedel. 
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16.18 Schade, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van het kampeerautoterrein, zal door de 
gebruiker vergoed worden.

16.19Annuleringsvoorwaarden:
– annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
– tot 2 weken voor afreis 50%.
– minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 17 - Afspuitpunt voor mountainbikes

17.1 - Het afspuitpunt voor mountainbikes is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en 
heeft een sportieve functie, nl. het aanbieden van een wasplaats voor mountainbikes 'bike-wash' 
aan gebruikers van de nabijgelegen bewegwijzerde mountainbike-routes.

17.2 - Het afspuitpunt is exclusief voorbehouden aan mountainbikes. Andere voertuigen zoals 
onder meer motors, wagens of koersfietsen mogen er geen gebruik van maken. Het is evenmin 
toegelaten het afspuitpunt te gebruiken voor de schoonmaak van tuingereedschap, 
landbouwvoertuigen en dergelijke meer.

17.3 - Het afspuitpunt is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Provinciedomein, tenzij 
uitdrukkelijk anders beslist door de domeindirectie.

17.4 - M.b.t. het rijden met de mountainbike in het provinciedomein blijven de regels in artikel 9 
van dit reglement onverminderd van kracht.

Artikel 18. Strafbepaling

Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 17 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel 
of de politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met 
de geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht. 

Artikel 19. Parkeerreglement

19.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

19.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

19.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te 
laten of door er enige belemmering aan te brengen.

19.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

19.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

19.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de 
domeinwachters worden gegeven.
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19.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.

19.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die 
zich voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

HOOFDSTUK 3: BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

Artikel 20.

Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Halve Maan Diest worden 
opgeheven.

Artikel 21.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 22.

Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het 
Provinciedecreet worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-
Brabant.

Artikel 23.

Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Diest bezorgd om toegevoegd te worden 
aan het plaatselijke politiereglement.
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BESLUIT II
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 juni 2007 betreffende de reglementen van orde 
voor de Provinciedomeinen Huizingen, Kessel-Lo, Halve Maan Diest en Het Vinne Zoutleeuw;

Overwegende dat het, na opening van toeristische logies in het Provinciedomein Huizingen en in 
de Halve Maan Diest, noodzakelijk is de reglementen van orde overeenkomstig uit te breiden;

Gelet op de belissing van de deputatie van 31 mei 2012;

Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie van 12 juni 2012; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Artikel 1.
Het reglement van orde voor het Provinciedomein Huizingen, goedgekeurd op 19 juni 2007, 
wordt als volgt gewijzigd:

 Inlassing artikel 13 - Trekkershutten
§1 De reservering van de trekkershutten is pas definitief na het ontvangen van het 
ondertekende reserveringscontract.
Bij een reservering vooraf dient het contract uiterlijk drie weken nadat het door het 
Provinciedomein aan de huurder werd bezorgd, op het Provinciedomein aan te komen. De 
poststempel geldt als bewijs voor de datum van verzending door het Provinciedomein.
In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In 
dat geval is de reservering definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.
§2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).
§3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.
§4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 
personen. Het elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.
§5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, 
een elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de 
gebruiker zelf meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.
§6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor 
de duur van het verblijf.
§7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met 
de inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst 
gemeld worden aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat 
vermeld in het contract.
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§8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum 
verblijfsduur is drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk 
om 11 uur de hut verlaten te worden.
§9 De huurder is verplicht  de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor 
het nodige schoonmaakgerief aanwezig.
§10 Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het 
bedrag bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.
§11 Huisdieren zijn niet toegelaten.
§12 Provinciedomein Huizingen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de dienstverlening.
§13 Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.
§14 Annuleringsvoorwaarden:

- annuleringen dienen per aangetekende brief te gebeuren.
- Tot 2 weken voor afreis 50%.
- Minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

 De nummering van de artikelen volgend op het nieuwe artikel 13 wordt aangepast, zodat het 
reglement nu 20 artikelen telt in plaats van 19.

 Oud artikel 14 (= nieuw artikel 15) wordt als volgt aangepast: 
'Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 15 14 kunnen de parkwachters, het 
veiligheidspersoneel of de politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in 
orde te stellen met de geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4§9 van 
dit reglement van toepassing worden gebracht.'

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit 
besluit wordt goedgekeurd. 

Art. 3
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012



277

REGLEMENT VAN ORDE
PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN

(gecoördineerde tekst)

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepassingsgebied

Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein te Huizingen

Artikel 2. Bestemming

Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3. Dienstregeling

De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de deputatie.

Artikel 4. Toegang

4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de 
recreatieve voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis 
van het geldende provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de 
Provinciedomeinen. De bezoek(st)er ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of 
abonnementskaart. Het betreden van het Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het 
reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige 
tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan 
kan de directie of de domeinwachters de verdere toegang tot het domein
ontzeggen en hiervoor desnoods bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangsticketten worden nooit terugbetaald. 

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen 
worden aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn /haar leeftijd te bewijzen aan de hand 
van zijn/haar identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen.
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4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven 
door de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere 
toegang tot het Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.

4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het domein zijn toegankelijk voor het publiek en dit 
uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of 
veiligheid in het Provinciedomein Huizingen wordt de toegang ontzegd voor het lopende 
seizoen. Deze personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie 
aangestelde ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de
nodige gegevens uit. 

Artikel 5. Verbodsbepalingen

5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. Draagbare radio’s of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die 
alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.

2. Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit 
storend of gevaarlijk is voor andere bezoekers.

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang 
komt of kan komen.

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie. 
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto’s, caravans of woonwagens tenzij met 

uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde plaatsen.
6. Vuur aan te steken.
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het 

uitdrukkelijk wordt verboden.
9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en 

tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie.
10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden.
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben in 

het Provinciedomein.
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te 

plukken) niet na te leven.
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen.
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver.
16. Dieren te voederen.
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen 
dienen de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te 
doen stoppen. Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen 
( gaande van mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot 
bevel tot verlaten van het domein.)
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5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij 
kan evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de 
bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4.9 
van dit reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:
- Afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken
- De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor ze bestemd zijn.
- De bloemperken of het struikgewas niet te betreden
- De planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7. Begeleiding van jongeren

7.1 Jongeren jonger dan 14 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende 
volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.

- Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. 
Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

- Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal 
een schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met vermelding van de juiste identiteit van 
volwassene en jongere gevraagd worden.

7.2 Jongeren beneden de 14 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per 
groep van twaalf jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door 
zijn/haar handtekening het groepstarief aanvraagt.

Artikel 8. Schadevergoeding

Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installatie of 
gebouwen kunnen de gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding 
worden geëist.

Artikel 9. Gebruik van voertuigen

- De wegen van het domein zijn in principe afgesloten voor het verkeer. De voertuigen moeten 
geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen die op verboden 
plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst van de politie, op 
risico en kosten van de eigena(a)r(es).

- Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van openbaar 
nut, zoals politievoertuigen, brandweerwagens en voertuigen die nodig zijn voor onderhouds-
of herstellingswerken of andere opdrachten uit te voeren, zijn in het Provinciedomein 
toegelaten.
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- Het is niet toegelaten fietsen (met uitzondering de fietsen die moeten beschouwd worden als 
speelgoed), bromfietsen, elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en skeelers in het 
domein binnen te brengen en of te gebruiken.

- Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur.
- Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent 

kunnen ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein.
- De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen 

reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn 
parkeerterreinen van toepassing.

- Inbreuken op dit artikel zullen op dezelfde wijze worden behandeld als deze in artikel 5.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen ten gevolge van 
abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 11. Sport- en spelaccommodaties

11.1 Minicars

Het gebruik van de minicars is voorbehouden voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

11.2 Sportterreinen

- De aanvragen voor ingebruikneming van sportterreinen worden ingediend per 
wedstrijd/gebruik.

- Het gebruik van de atletiekbaan en/of voetbalveld mag nochtans niet samenvallen met andere 
activiteiten in club- of groepsverband waarvoor toestemming verleend werd tot het gebruik 
van deze accommodatie.

- Het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor de ingebruikneming van 
tennisterreinen.

- De directeur of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet bespeelbaar 
is.

11.3 Minigolf

- De golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 8 jaar 
moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden.

- Elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die hij/zij 
ontvangt bij de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij verlies 
zal een vergoeding aangerekend worden volgens tarieven vastgesteld door de provincieraad.

- Elk ticket geeft recht op één volledige omloop.
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11.4 Varen

- Het is verboden recht te staan in de vaartuigen, van vaartuig te wisselen of een vaartuig aan 
het schommelen te brengen.

- Het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen.
- Na gebruik van de vaartuigen dienen deze terugbezorgd te worden aan de verantwoordelijke 

persoon van de aanlegsteigers.
- Bij schade zal een vergoeding aangerekend worden.
- Het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het varen te 

hinderen.

Artikel 12. Vissen

- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de periode van 1 
maart tot 31 december.

- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van één haak per hengel, die in zijn 
onmiddellijk bereik moeten liggen.

- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De afmetingen en 

beperkingen zijn de volgende:
 snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks
 karper - meer dan 25 cm: 3 stuks
 zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk
 voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks
 brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks
 baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.
- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers.
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te gebruiken om 

de gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel 
gevangen vis weg te nemen.

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te 

bedwelmen of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep is 
wel toegelaten.

- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe bestemde 

vuilnisbakken te deponeren.
- Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13. Trekkershutten

13.1 De trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:
- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In 

dat geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.
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13.2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).

13.3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde 
datum. Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. 
Eventuele bankkosten vallen ten laste van de huurder.

13.4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 personen. 
Het elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.

13.5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, 
een elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de gebruiker 
zelf meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.

13.6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor 
de duur van het verblijf.

13.7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met de 
inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst gemeld 
worden aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat vermeld in het 
contract.

13.8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum verblijfsduur 
is drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk om 11 uur de hut 
verlaten te worden.

13.9 De huurder is verplicht  de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor 
het nodige schoonmaakgerief aanwezig.

13.10Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het 
bedrag bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.

13.11Huisdieren zijn niet toegelaten.

13.12Provinciedomein Huizingen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de dienstverlening.

13.13Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

13.14Annuleringsvoorwaarden:
– annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
– Tot 2 weken voor afreis 50%.
– Minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 14. Zwembad

Het zwembadcomplex is ingedeeld in een administratief en commercieel complex, een ligweide en een 
omheind zwemgedeelte met de zwembaden.
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14.1 Het zwembadcomplex mag slechts langs de daartoe bestemde ingang betreden worden. 
Iedere gebruiker moet op elk moment een geldig toegangsbewijs kunnen tonen. Kinderen tot 14 
jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden.

14.2 De directie heeft het recht om elk persoon de toegang te verbieden of te ontzeggen die een 
gevaar blijkt te zijn voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige bezoekers.

14.3 In het zwemgedeelte is het verboden:

- zich in een grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen.
- Gewaagde oefeningen uit te voeren.
- Rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen.
- Andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen.
- Gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten behalve bij bijzondere manifestaties 

of speeluren georganiseerd door het provinciebestuur.
- Het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat noodzakelijk is of zonder toestemming 

gebruik te maken van het leermateriaal.
- Het personeel te hinderen bij het toezicht.
- Deze ruimte voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te 

betreden.

14.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit:
- voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn verboden.
- voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

14.5 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden langs de daartoe bestemde 
toegangspoorten. De baders moeten het er aanwezige stortbad en de voetsproeiers gebruiken 
alvorens het zwemgedeelte te gebruiken.

14.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen 
opgelegd door de redders ( bv. verbod te springen of te duiken).

14.7 Het is enkel toegelaten zeep te gebruiken in de stortbaden aan de kleedkamers.

14.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingskastjes moet een vergoeding betaald 
worden volgens de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

14.9 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband gegeven tijdens de openingsuren 
wordt niet toegestaan.

14.10 Het verblijf tot de kleedruimtes en de douches is slechts toegelaten de tijd nodig om zich 
te omkleden, zich te douchen en/of zijn persoonlijke zaken op te bergen of op te halen in de 
voorziene kleerkastjes.

14.11 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van 
goederen in het zwembadcomplex zelfs niet bij braak op de kleerkastjes.
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Artikel 15. Strafbepaling

Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 14 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel 
of de politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met 
de fungerende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement 
van toepassing worden gebracht. 

Artikel 16. Parkeerreglement

16.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

16.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

16.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te 
laten of door er enige belemmering aan te brengen.

16.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

16.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

16.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de 
domeinwachters worden gegeven.

16.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.

16.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die 
zich voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

HOOFDSTUK 3: BEKENDMAKING EN INWERKINGTREDING

Artikel 17.

Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Huizingen worden opgeheven.

Artikel 18.

Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 19.

Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het 
Provinciedecreet worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-
Brabant.

Artikel 20.

Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Beersel bezorgd om toegevoegd te 
worden aan het plaatselijk politiereglement.
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Nr. 33 Vaststelling van het begrip 'dagelijks personeelsbeheer'
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 38 en 83 van het Provinciedecreet;

Gelet op de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel van 29 juni 2010;

Gelet op het besluit van de deputatie van 3 april 2008 betreffende de aangelegenheden van 
dagelijks personeelsbeheer en delegatie van andere personeelsaangelegenheden van de deputatie 
naar de provinciegriffier;

Gelet op de nota aan deputatie van 2 februari 2012 betreffende verzelfstandiging: 
delegatiemogelijkheden en globaal afwegingskader;  

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Onder het begrip 'dagelijks personeelsbeheer' worden allerlei vormen van individueel 
personeelsbeheer verstaan. Het gaat om individuele toepassingen van bepalingen betreffende het 
personeelsbeleid en bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de toepassing zijn van de 
rechtspositieregeling die elke provincie heeft.

De volgende bevoegdheden ressorteren onder meer onder het  'dagelijks personeelsbeheer':
 loopbaanonderbreking (incl. evaluatoren en A4)
 vrijwillige vierdaagse werkweek
 halftijdse vervroegde uittreding
 verminderde prestaties, gecontingenteerd verlof 
 zwangerschapsverlof, opvangverlof
 borstvoedingspauze
 terbeschikkingstelling wegens ziekte
 vakbondsverlof, politiek verlof, verlof voor opdracht
 cumulatieaanvragen
 stakingsverlof
 stages en gemeenschapsdiensten
 vormingsaanvragen.
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Art. 2
De provinciegriffier rapporteert periodiek aan de deputatie over de beslissingen inzake dagelijks 
personeelsbeheer met financiële consequenties.

Leuven, 19 juni 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, 20 juni 2012
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Nr. 34 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, 14 juni 2011 en 20 december 2011 betreffende de 

personeelsformatie en de overgangsregeling;

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

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

Overwegende dat de provincieraad op 16 juni 2007 de meerjarenplanning 2007-2012 heeft 
goedgekeurd, en dat in deze meerjarenplanning de nodige financiële middelen zijn ingeschreven;

Overwegende dat in de begroting 2012 bij de tweede begrotingswijziging, die op 22 mei 2012
werd goedgekeurd door de provincieraad, de nodige financiële middelen zijn ingeschreven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 20 december 2011 met betrekking tot de personeelsformatie en de 
overgangsregeling wordt opgeheven. 

Art. 2

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

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1
financieel beheerder 1 0 1

A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1
A5a-A5b directeur 7 0 7
A5a-A5b stafmedewerker 1 0 1
A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2
A8a-A8b expert-ingenieur 1 0 1
A4a-A4b diensthoofd 32 1 33
A4a-A4b expert 6 3 9
A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4
A6a-A7a arts 0 2 2
A1a-A2a bestuurssecretaris 99 87 186
B4-B5 hoofddeskundige 8 2 10
B1-B3 deskundige 92 91,5 183,5
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 1 13
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4
C1-C3 administratief medewerker 94 41,5 135,5
C1-C3 technisch medewerker 21 6 27
D4 technisch hoofdassistent 11 1 12
D1-D3 administratief assistent 6 2 8
D1-D3 technisch assistent 43 67 110
PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 447 307 754

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 bestuurssecretaris 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
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 1
technisch medewerker S technisch hoofdassistent S 2
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technisch hoofdassistent S technisch assistent S 1
technisch hoofdassistent S technisch assistent C 2
technisch assistent S technisch assistent C 16,07
technisch assistent S administratief medewerker C 1
administratief assistent S administratief medewerker S 6
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
Totaal 45,15

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
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
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technisch medewerker S 1
technisch hoofdassistent S 1
administratief assistent S 5
technisch assistent S 4,7
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 103,1

Leuven, 19 juni 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, 20 mei 2012
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