
Nummer 8 20 september 2012 18de jaargang

Inhoud

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Nr. 36 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 
18 september 2012 blz. 292

Nr. 37 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te Herne
definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 18 september 2012 blz. 294

Nr. 38 Wijziging huishoudelijk reglement betreffende de functie van 
conciërge in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant
Besluit van de provincieraad van 18 september 2012 blz. 296

Omzendbrieven van federale en regionale overheden

Nr. 39 20 JULI 2012. - Omzendbrief BB 2012/1 : Instructies voor het 
opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de 
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 
het Vlaamse Gewest blz. 305

Nr. 40 Ministerie van Binnenlandse Zaken
De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Ministeriële omzendbrief GPI 70 betreffende de herverzekering 
voor de vergoeding voor arbeidsongevallen en de rol van 
herverzekeringsondernemingen

blz. 306

Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant



Een jaarabonnement op het 'Bestuursmemoriaal' ontvangt u door storting van 62 euro op de rekening
nr. 091-0106177-88 van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven met vermelding op de strook 
van 'BM art. 823'. 
Een los exemplaar kan verkregen worden tegen de prijs van 6,20 euro.
Een elektronische versie van het bestuursmemoriaal wordt verspreid via de website van de provincie:
www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal 

Verantwoordelijke uitgever: Marc COLLIER, provinciegriffier, Provincieplein 1, 3010 Leuven

Bestuursmemoriaal nr. 8 - 20 september 2012



292

Nr. 36 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 september 2012

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 68 Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen 
'Weekendverblijven - deel 1' - voorlopige vaststelling:
goedkeuring.

2. 69 Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen - onteigeningsplannen bij ontwerp 
provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen deel 1:
goedkeuring.

3. 84 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk - wijzigingen 2012:
goedkeuring.

4. 85 Wijziging bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk 2012:
goedkeuring.

5. 86 Dienstenopdracht voor de haalbaarheidsstudie van een 
ongelijkgrondse kruising van de N285 met de spoorlijn 50 ter 
hoogte van het station van Ternat (opmaak inventarisatie, 
vooronderzoek, schetsontwerp, startnota): goedkeuring 
bestek:
goedkeuring.

6. 87 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te 
Herne - definitieve vaststelling:
goedkeuring.

7. 88 Provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking 
tot het overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen 
- aanpassing:
goedkeuring.

8. 89 Afbakening van vier overstromingsgebieden in Landen met 
het oog op de toepassing van de vergoedingsplicht - voorstel 
aan de provincieraad:
goedkeuring.
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9. 90 Onderzoek taalbarometer in de Vlaamse Rand rond Brussel 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap:
goedkeuring.

10. 91 Aankoop van drie minibussen (8 + 1 plaatsen) goedkeuring 
van het bestek en vaststelling van de wijze van gunning:
goedkeuring.

11. 92 Machtiging tot het sluiten van een erfpachtovereenkomst met 
IVERLEK:
goedkeuring.

12. 93 Wijziging  huishoudelijk reglement betreffende de functie van 
conciërge in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

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

Leuven, 20 september 2012
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Nr. 37 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te Herne -
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 26 september 2011 van het voorontwerp van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te Herne;

Gelet op de voorlopige vaststelling van 20 december 2011 door de provincieraad van het ontwerp 
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 4 april 2012 tot en met 3 juni 2012;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 2 adviezen en 1 bezwaar werden ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering van 1 juni 2012;

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 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 25 juni 2012 niet langer in aantal was -
slechts 8 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 23 augustus 
2012;
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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 'Hobby Garden' te Herne, 
omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, wordt 
definitief vastgesteld.

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' wordt ter goedkeuring opgestuurd aan de 
Vlaamse regering.

Leuven, 18 september 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 september 2012
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Nr. 38 Wijziging huishoudelijk reglement betreffende de functie van 
conciërge in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant
(Dienst interne administratie en personeelsbeleid - dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in de 
gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant, goedgekeurd door de provincieraad op 11 september 
2007, zoals het werd gewijzigd door de provincieraad op 24 november 2009;

Gelet op het controleverslag van de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van 
de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten van 12 juni 2009 waarin gewezen wordt op 
onregelmatigheden betreffende de tewerkstelling van conciërges;

Gelet op de opmerkingen in het controleverslag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de 
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten van 1 juni 2012 waarin gesteld wordt dat sociale 
zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op het voordeel in natura dat aan de conciërges wordt 
gegeven en waarin de grootte van dit voordeel en de daaruit volgende sociale zekerheidsbijdragen 
worden vastgesteld;

Gelet op het art. 6 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de 
werknemers;

Overwegende dat het provinciaal huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in 
de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant geen juridisch correcte oplossing biedt voor 
personen die zonder vaste aanstelling of arbeidscontract aan de provincie zijn verbonden maar wel 
een opdracht van conciërge uitvoeren;

Overwegende dat een regeling voor deze personen geen groter of kleiner voordeel mag bieden dan 
de regeling voor conciërges die wel met een vaste aanstelling of een arbeidscontract aan de 
provincie zijn verbonden;

Overwegende dat een juridisch correcte regeling een wijziging vergt van het provinciaal 
huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in de gebouwen van de provincie 
Vlaams-Brabant en dat tevens een aantal bepalingen in dit reglement duidelijker kunnen 
omschreven worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT: 

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge in de gebouwen van de provincie 
Vlaams-Brabant, goedgekeurd op 11 september 2007 en gewijzigd op 24 november 2009 wordt als 
volgt gewijzigd:
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 De titel wordt gewijzigd als volgt: 

Het huishoudelijk reglement betreffende de opdracht van conciërge in de gebouwen van de 
provincie Vlaams-Brabant.

 Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
De opdracht van conciërge kan in eerste instantie aangeboden worden aan een personeelslid van de 
provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een opdracht die niet behoort tot de functie die de 
betrokkene in hoofdambt uit oefent.

De personeelsleden kunnen deelnemen aan de selectie indien zij voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden: 
- statutair aangesteld zijn of tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur;
- de proeftijd voltooid hebben;
- een gunstig evaluatieresultaat behaald hebben tijdens de laatste evaluatiecyclus;

De functie wordt door de deputatie toegewezen aan het personeelslid dat het meest gunstige 
resultaat behaalt tijdens de selectie en dat tevens de beste garanties biedt voor de invulling van de 
functie.

Wanneer er zich geen geschikte interne kandidaten hebben aangeboden, kan de deputatie beslissen 
de conciërgeopdracht open te stellen voor externe personen. In dit geval wordt de 
conciërgeopdracht geconcretiseerd in een specifieke overeenkomst.

 Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

De opdracht wordt door de deputatie toegewezen na een niet-vergelijkende selectie, op basis van 
het behaalde resultaat in de selectieproef en de evaluatie van de elementen die een indicatie leveren 
voor een bestendige en succesvolle uitvoering van de opdracht. Het werken in de instelling 
waarvoor men zich als conciërge kandidaat stelt, is daarbij een element in de overweging.

De vacature van een opdracht van conciërge wordt door middel van een interne oproep ter kennis 
gebracht van het provinciepersoneel. Deze interne oproep bevat de volgende gegevens:
 de datum waarop de opdracht vacant wordt;
 het volledige adres van het gebouw;
 een bondige beschrijving van de conciërgewoning (aantal plaatsen, oppervlakte en ligging);
 de dagen en uren waarop de woning kan worden bezichtigd;
 de termijn waarbinnen de aanvraag, via hiërarchische weg en voorzien van het advies van de 

leidinggevende, bij de provinciegriffier moet worden ingediend;
 een verwijzing naar dit reglement en een beschrijving van de verwachte prestaties en van de 

voordelen en eventuele bijzonderheden die in de algemene beschrijving in dit reglement niet 
vermeld zijn.

In geval van externe toewijzing van de conciërgeopdracht wordt de vacature kenbaar gemaakt via 
andere aangewezen kanalen.

De kandidaten moeten bevestigen dat zij hebben kennisgenomen van de rechten en plichten 
inherent aan de opdracht van conciërge. Zij moeten de juiste samenstelling van hun gezin aangeven.

 Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

De conciërge  voert haar/zijn opdracht uit buiten de normale werktijden in de instelling.
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 Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt:

De conciërge moet haar/zijn opdracht op een beleefde, discrete en klantvriendelijke manier 
uitoefenen.

 Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

De conciërge is persoonlijk aansprakelijk tegenover de provincie voor de schade die zij/hij 
toebrengt door tekortkomingen in de uitoefening van haar/zijn opdracht, hetzij vrijwillig, hetzij door 
haar/zijn zware schuld, hetzij door herhaaldelijke lichte fouten. Zij/hij is ten slotte verantwoordelijk 
voor de fouten en tekortkomingen van haar/zijn gezinsleden.

 Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:

De woning van de conciërge moet altijd proper worden gehouden. Deze woning wordt op kosten 
van de provincie in goede staat gebracht op het ogenblik dat de conciërge in dienst treedt. Normale 
opfris- en onderhoudswerken moeten regelmatig en op kosten van de conciërge worden uitgevoerd. 
De conciërge is niet verplicht een brandverzekering te onderschrijven wat de huurrisico’s en de 
aansprakelijkheid tegenover derden betreft. Er wordt haar/hem echter wel aangeraden een 
brandpolis te sluiten voor de eigen bezittingen.

 Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:

De conciërge stelt de plaatselijke verantwoordelijke van de instelling altijd op voorhand op de 
hoogte van de periode van afwezigheid wanneer deze afwezigheid gelegen is buiten de normale 
werkuren.

De conciërge plant haar/zijn vakantiedagen in overleg met de plaatselijke verantwoordelijke. In een 
individuele afsprakennota wordt aangegeven wanneer de aanwezigheid van de conciërge verplicht 
is.

De conciërge geniet jaarlijks vakantiedagen zoals bepaald in artikel 237 van de 
rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel.

 Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:

De opdracht van conciërge kan niet als een reguliere functie worden beschouwd.

De vervanging van de conciërge kan worden overwogen:
1. Wanneer zij/hij haar/zijn hoofdfunctie bij de provincie Vlaams-Brabant stopzet;
2. Wanneer zij/hij in haar/zijn hoofdfunctie met pensioen gaat;
3. In geval van ontslag uit haar/zijn hoofdfunctie of als conciërge;
4. In geval van tekortkomingen vastgesteld in de functie van conciërge;
5. In geval van overlijden van de conciërge (maar de overlevende partner kan echter, om 

humanitaire redenen, gemachtigd worden de functie van conciërge verder uit te oefenen);
6. Wanneer zij/hij om een bepaalde reden niet meer bekwaam is haar/zijn taak te volbrengen.

Bij de vervanging van de conciërge wordt aan de vertrekkende conciërge een termijn van zes 
maanden toegekend om haar/hem de gelegenheid te bieden een andere woning te zoeken. De 
conciërge die met pensioen gaat, wordt geacht de woning te verlaten ten laatste bij de ingangsdatum 
van zijn pensioen.
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Voor de conciërge met een huurovereenkomst geldt dat het beëindigen van de conciërgeopdracht 
automatisch ook de daarvan deel uitmakende huurovereenkomst beëindigt. 

 Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

De deputatie kan beslissen de opdracht van conciërge af te schaffen, wanneer de aanwezigheid van 
een conciërge niet meer nodig wordt geacht. In dit geval wordt zonder enige vergoeding en met een 
opzeggingstermijn van zes maanden een eind gemaakt aan de conciërgeopdracht.

 Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

De kosten voor verhuizing van het eigen meubilair komen altijd ten laste van de conciërge, behalve 
wanneer de provinciale instelling of dienst zelf de locatie verlaat om zich met de conciërge in een 
nieuw gebouw te vestigen.

 Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:

In de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant waar twee of meerdere conciërges zijn 
aangesteld, wordt de vrijstelling van opdracht tijdens de weekends pro rata verleend. In de 
gebouwen waar slechts één conciërge is aangesteld, bedraagt de vrijstelling van opdracht  één dag 
per week of twee dagen om de twee weken. De dagen van vrijstelling van opdracht worden vooraf 
bepaald na overleg tussen de conciërge en de verantwoordelijke van de instelling en opgenomen in 
een individuele afsprakennota.

Art. 2

De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 18 september 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 september 2012
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN CONCIERGE IN DE GEBOUWEN VAN DE 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Artikel 1.

Dit reglement is van toepassing op de conciërges in de gebouwen die eigendom zijn van of gehuurd 
worden door de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 2. 

De opdracht van conciërge kan in eerste instantie aangeboden worden aan een personeelslid van de 
provincie Vlaams-Brabant. Het betreft een opdracht die niet behoort tot de functie die de 
betrokkene in hoofdambt uit oefent.

De personeelsleden kunnen deelnemen aan de selectie indien zij voldoen aan de volgende drie 
voorwaarden: 
- statutair aangesteld zijn of tewerkgesteld zijn met een contract van onbepaalde duur;
- de proeftijd voltooid hebben;
- een gunstig evaluatieresultaat behaald hebben tijdens de laatste evaluatiecyclus;

Wanneer er zich geen geschikte interne kandidaten hebben aangeboden, kan de deputatie 
vooralsnog beslissen de conciërgeopdracht open te stellen voor externe personen. In dit geval wordt 
de conciërgeopdracht geconcretiseerd in een specifieke overeenkomst.

Art. 3.

De opdracht wordt door de deputatie toegewezen na een niet-vergelijkende selectie, op basis van 
het behaalde resultaat in de selectieproef en de evaluatie van de elementen die een indicatie leveren 
voor een bestendige en succesvolle uitvoering van de opdracht. Het werken in de instelling 
waarvoor men als conciërge kandideert, is daarbij een element in de overweging.

De vacature van een opdracht van conciërge wordt door middel van een interne oproep ter kennis 
gebracht van het provinciepersoneel. Deze interne oproep bevat de volgende gegevens:
- de datum waarop de opdracht vacant wordt;
- het volledige adres van het gebouw;
- een bondige beschrijving van de conciërgewoning (aantal plaatsen, oppervlakte en ligging);
- de dagen en uren waarop de woning kan worden bezichtigd;
- de termijn waarbinnen de aanvraag, via hiërarchische weg en voorzien van het advies van de 
leidinggevende, bij de provinciegriffier moet worden ingediend;
- een verwijzing naar dit reglement en een beschrijving van de verwachte prestaties en van de 
voordelen en eventuele bijzonderheden die in de algemene beschrijving in dit reglement niet 
vermeld zijn.

In geval van externe toewijzing van de conciërgeopdracht wordt de vacature kenbaar gemaakt via 
andere aangewezen kanalen.

De kandidaten moeten bevestigen dat zij hebben kennis genomen van de rechten en plichten 
inherent aan de opdracht van conciërge. Zij moeten de juiste samenstelling van hun gezin aangeven.
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Hoofdstuk II : Taken en plichten van de conciërge

Art. 4.

De conciërge voert haar/zijn opdracht uit buiten de normale werktijden in de instelling. 

Art. 5.

De conciërge moet haar/zijn opdracht op een beleefde, discrete en klantvriendelijke manier 
uitoefenen.

Art. 6.

De conciërge is persoonlijk aansprakelijk tegenover de provincie voor de schade die zij/hij 
toebrengt door tekortkomingen in de uitoefening van haar/zijn opdracht, hetzij vrijwillig, hetzij door 
haar/zijn zware schuld, hetzij door herhaaldelijke lichte fouten. Zij/hij is ten slotte verantwoordelijk 
voor de fouten en tekortkomingen van zijn gezinsleden.

Art. 7.

Taken van de conciërge:
zij/hij opent en sluit de buitendeuren van het gebouw en eventueel de garages en binnenplaatsen;
zij/hij bewaakt het gebouw en alles wat het omvat;
zij/hij zet op de vastgestelde dagen de vuilnisbakken buiten en brengt deze weer binnen zodra ze 
leeg zijn;
zij/hij voert kleine onderhoudswerken uit die geen speciale kennis of gereedschappen en ook geen 
gespecialiseerde handenarbeid vereisen (het smeren van sloten en scharnieren, het regelen van de 
stortbakken van de toiletten, het vervangen van zekeringen, enz.);
zij/hij moet ‘s avonds minstens één ronde doen om zich ervan te vergewissen dat de deuren en 
ramen gesloten zijn;
zij/hij onderzoekt de zolders, de magazijnen en archieflokalen om zich ervan te vergewissen dat de 
opeenstapeling van voorwerpen, producten, dossiers of papieren geen enkel gevaar oplevert, vooral 
in de nabijheid van schoorstenen en van verwarmingstoestellen en -roosters, waarvan de toegang 
steeds vrij en gemakkelijk te bereiken moet zijn;
zij/hij moet op de hoogte zijn van de werking van de brandblusapparaten, die in geval van brand 
moeten gebruikt worden (indien nodig kan de dienst vorming hiervoor een specifieke opleiding 
aanvragen);
zij/hij moet in geval van brand de gegeven onderrichtingen kennen en steeds een afschrift bij de 
hand hebben van de voorschriften die ter zake bepaald zijn door de provinciale overheid of door de 
brandweer;
zij/hij moet de identiteit kennen van de personen die zij/hij moet oproepen in geval van een defect 
of ongeval aan een installatie (verwarming, liften, bijzondere uitrustingen, ...);
zij/hij moet de sleutels bewaren van de buitendeuren en binnenplaatsen die zij/hij moet sluiten zodra 
de lokalen niet meer toegankelijk zijn voor het publiek, en zij/hij moet in het bezit zijn van een 
tweede exemplaar van de sleutel van elk lokaal;
na het sluiten van het gebouw mag zij/hij niemand meer binnenlaten in het gebouw, behalve voor 
een uit te voeren werk of inspectie, en tenzij er speciale onderrichtingen gegeven zijn door de 
directie (in dit laatste geval vergezelt zij/hij de bezoek(st)er of laat zij/hij de bezoek(st)er 
vergezellen tot bij de gevraagde persoon);



302

zij/hij mag een persoon vreemd aan de instelling, die in het bezit is van materiaal of pakken, niet 
laten buitengaan, voor zover zij/hij niet kan nagaan of deze persoon het recht heeft deze mee te 
nemen;
zij/hij moet het voetpad en de toegangswegen tot de lokalen vrijmaken bij sneeuwval en bij 
afwezigheid van het arbeidspersoneel; zij/hij moet deze werkzaamheden in ieder geval aanvatten tot 
ze mogelijk overgenomen worden door het arbeidspersoneel;
zij/hij moet het gebouw bevlaggen volgens de haar/hem gegeven onderrichtingen;
zij/hij houdt toezicht op de levering van brandstoffen en waarschuwt de directie wanneer de 
voorraad moet worden aangevuld;
zij/hij waarschuwt de hulpdiensten in geval van noodsituaties en roept, bij afwezigheid van de 
plaatselijke directie, de politiediensten op wanneer dit noodwendig is; zij/hij zal zo vlug als 
mogelijk de plaatselijke directie, en bij de onmogelijkheid hiervan het centraal bestuur, in kennis 
stellen.

Sommige van de voormelde taken kunnen in overleg met de leidinggevende door andere 
personeelsleden tijdens hun diensturen of door externe firma’s uitgevoerd worden. 

De deputatie kan de conciërge op voorstel van de directie bijkomende taken opdragen op basis van 
de specifieke situatie van de instelling.

Art. 8.

De conciërge registreert schriftelijk alle vaststellingen en overtredingen van de verstrekte richtlijnen 
(niet-uitgeschakelde of niet-toegelaten elektrische apparaten, schade aan materiaal of meubilair, het 
sluiten van vensters, enz.) en brengt de directie van de instelling ervan op de hoogte. Zij/hij mag 
hierover geen rechtstreekse opmerkingen maken aan ambtenaren of aan in gebreke blijvende 
personeelsleden. De directie van de instelling neemt de nodige maatregelen.

Art. 9.

De conciërge en haar/zijn gezinsleden mogen in het gebouw geen handel drijven, geen nijverheid 
uitoefenen en geen alcoholische dranken verkopen.

Art. 10.

De conciërge bewoont met haar/zijn gezin de lokalen die haar/hem zijn toegewezen in het gebouw 
waarvan zij/hij de bewaking heeft. Behalve wanneer de dienst het vereist, mag zij/hij tijdens de 
dienst- of lesuren in haar/zijn woning geen personeelsleden ontvangen die in het gebouw werken. 
Zij/hij mag er ook geen personen permanent huisvesten die niet tot haar/zijn gezin behoren. Ten 
slotte mag zij/hij, voor persoonlijk gebruik, niet over lokalen beschikken die niet voor haar/zijn 
bewoning bestemd zijn. 

Gehuwde kinderen worden beschouwd als personen die niet tot het gezin behoren.

Art. 11.

De woning van de conciërge moet altijd proper worden gehouden. Deze woning wordt op kosten 
van de provincie in goede staat gebracht op het ogenblik dat de conciërge in dienst treedt. Normale 
opfris- en onderhoudswerken moeten regelmatig en op kosten van de conciërge worden uitgevoerd. 
De conciërge is niet verplicht een brandverzekering te onderschrijven wat de huurrisico’s en de 
aansprakelijkheid tegenover derden betreft. Er wordt haar/hem echter wel aangeraden een 
brandpolis te sluiten voor de eigen bezittingen.
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Hoofdstuk III:  Voordelen toegekend aan de conciërge

Art. 12.

Als vergoeding voor de taken en plichten opgenomen in hoofdstuk II, ontvangt het personeelslid dat 
de conciërge-opdracht uitvoert als voordeel in natura de kosteloze huisvesting, verwarming en 
verlichting, inclusief het verbruik van water, gas en elektriciteit. Deze voordelen in natura geven bij 
het personeelslid dat ze ontvangt, aanleiding tot een bijkomende inkomstenbelasting. Bovendien 
zijn de voordelen in natura onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. De bevoegde instanties 
stellen de grootheid van het voordeel en de daaruit volgende belasting en sociale zekerheidsbijdrage 
vast. 

De externe persoon die een opdracht als conciërge aanvaardt, ontvangt hiervoor een vergoeding. 
Deze wordt, naargelang de omvang van de opdracht, door de deputatie als een vergoeding op basis 
van een aantal werkuren per maand vastgesteld. Het aantal vastgestelde uren per maand wordt 
vermenigvuldigd met een uurloon dat overeenkomt met het uurloon in loonschaal D1, zonder 
anciënniteit, maar met inbegrip van vakantiegeld en eindejaarspremie. Deze vergoeding wordt 
geïndexeerd.
De externe persoon die een opdracht als conciërge aanvaardt, betaalt een redelijke huishuur (met 
inbegrip van het verbruik van elektriciteit, gas en water) die eveneens door de deputatie wordt 
vastgesteld in verhouding tot de omvang van de opdracht en de kwaliteit van de betrokken 
conciërgewoning. De huishuur wordt eveneens geïndexeerd.

De deputatie ziet er op toe dat het voordeel dat door vergoeding en huishuur aan de externe 
conciërge wordt geboden, in grootheid vergelijkbaar is met het voordeel dat aan de eigen 
personeelsleden wordt toegekend. 

Het huurcontract wordt als bijvoegsel bij de overeenkomst voor de opdracht als conciërge gevoegd 
en is aan deze overeenkomst gebonden. 

Hoofdstuk IV: Vakantieregeling en afwezigheden van de conciërge

Art. 13.

De conciërge stelt de plaatselijke verantwoordelijke van de instelling steeds op voorhand op de 
hoogte van de periode van afwezigheid wanneer deze afwezigheid gelegen is buiten de normale 
werkuren .

De conciërge plant haar/zijn vakantiedagen in overleg met de plaatselijke verantwoordelijke. In een 
individuele afsprakennota wordt aangegeven wanneer de aanwezigheid van de conciërge verplicht 
is.

De conciërge geniet jaarlijks vakantiedagen zoals bepaald in artikel 237 van de
rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel.

Hoofdstuk V: Einde opdracht van de conciërge en verhuiskosten

Art. 14.

De opdracht van conciërge kan niet als een reguliere functie worden beschouwd.
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De vervanging van de conciërge kan worden overwogen:
wanneer zij/hij haar/zijn hoofdfunctie bij de provincie Vlaams-Brabant stopzet;
wanneer zij/hij in haar/zijn hoofdfunctie met pensioen gaat;
in geval van ontslag uit haar/zijn hoofdfunctie of als conciërge;
in geval van tekortkomingen vastgesteld in de functie van conciërge;
in geval van overlijden van de conciërge (maar de overlevende partner kan echter, om humanitaire 
redenen, gemachtigd worden de functie van conciërge verder uit te oefenen);
wanneer zij/hij om een bepaalde reden niet meer bekwaam is haar/zijn taak te volbrengen.

Bij de vervanging van de conciërge wordt aan de vertrekkende conciërge een termijn van zes 
maanden toegekend om haar/hem de gelegenheid te bieden een andere woning te zoeken. De 
conciërge die met pensioen gaat, wordt geacht de woning te verlaten ten laatste bij de ingangsdatum 
van zijn pensioen.

Voor de conciërge met een huurovereenkomst geldt dat het beëindigen van de conciërgeopdracht 
automatisch ook de daarvan deel uitmakende huurovereenkomst beëindigt. 

Art. 15.

De deputatie kan beslissen de opdracht van conciërge af te schaffen, wanneer de aanwezigheid van 
een conciërge niet meer nodig wordt geacht. In dit geval wordt zonder enige vergoeding en met een 
opzeggingstermijn van zes maanden een eind gemaakt aan de conciërgeopdracht.

Art. 16.

De kosten voor verhuizing van het eigen meubilair komen altijd ten laste van de conciërge, behalve 
wanneer de provinciale instelling of dienst  zelf de locatie verlaat om zich met de conciërge in een 
nieuw gebouw te vestigen.

Hoofdstuk VI - Dienstvrijstellingen

Art. 17.

In de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant waar twee of meerdere conciërges zijn 
aangesteld, wordt de vrijstelling van opdracht tijdens de weekends pro rata verleend. In de 
gebouwen waar slechts één conciërge is aangesteld, bedraagt de vrijstelling van opdracht  één dag 
per week of twee dagen om de twee weken. De dagen van vrijstelling van opdracht worden vooraf 
bepaald na overleg tussen de conciërge en de verantwoordelijke van de instelling en opgenomen in 
een individuele afsprakennota.

Art. 18.

Dit gewijzigde reglement wordt van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de beslissing 
van de provincieraad.
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Nr. 39 Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand
20 JULI 2012 - Omzendbrief BB 2012/1: Instructies voor het opstellen van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en op de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
Aan de politiecolleges

Geacht college,
Geachte voorzitter,
Geacht politiecollege,

Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB 2012/1: Instructies 
voor het opstellen van de meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 2012.

Met de meeste hoogachting
De Gouverneur,
Lodewijk De Witte

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 21 augustus 2012
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Nr. 40 Ministerie van Binnenlandse Zaken
De vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
Ministeriële omzendbrief GPI 70 betreffende de herverzekering voor de 
vergoeding van arbeidsongevallen en de rol van herverzekerings-
ondernemingen
(Afdeling federale overheid -dienst politie en openbare orde)

Er wordt meegedeeld dat de ministeriële omzendbrief GPI 70 betreffende de herverzekering voor de 
vergoeding voor arbeidsongevallen en de rol van de herverzekeringsondernemingen bekendgemaakt 
werd op 30 juli 2012 in het Belgisch Staatsblad.

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 10 september 2012
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