
Nummer 9 20 november 2012 18de jaargang

Inhoud

Reglementen en verordeningen van de provincieraad

Nr. 41 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van de vergadering van
23 oktober 2012 en van 6 november 2012 blz. 307

Nr. 42 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Bijzonder economisch
knooppunt Kampenhout-Sas' - definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 23 oktober 2012 blz. 312

Nr. 43 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch
knooppunt Ternat' - versie definitieve vaststelling
Besluit van de provincieraad van 23 oktober 2012 blz. 314

Nr. 44 Aanstelling provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ter
vervanging van Pierre Asselman
Besluit van de provincieraad van 23 oktober 2012 blz. 316

Nr. 45 Aanpassing reglement over het toekennen van huisvestings-
leningen voor renovatie van woningen
Besluit van de provincieraad van 23 oktober 2012 blz. 318

Bestuursmemoriaal
Provincie Vlaams-Brabant



Omzendbrieven van federale en regionale overheden

Nr. 46 Omzendbrief BB 2012/2 betreffende de start van de lokale en
provinciale bestuursperiode blz. 327

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. 9 - 20 november 2012



307

Nr. 41 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 23 oktober 2012

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 95 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Bijzonder 
economisch knooppunt Kampenhout-Sas' - definitieve 
vaststelling:
goedkeuring.

2. 96 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek 
economisch knooppunt Ternat' - versie definitieve 
vaststelling:
goedkeuring.

3. 97 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat voor 
hoofdtransportleidingen Tessenderlo-Diest' - advies 
openbaar onderzoek:
goedkeuring.

4. 98 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Concentraties 
grootschalige kleinhandel in het buitengebied fase I':
goedkeuring.

5. 99 Aanstelling provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ter 
vervanging van Pierre Asselman:
goedkeuring.

6. 100 Uitvoering opleidingsplan overheidsopdrachten voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant
raamovereenkomst voor 4 jaar:

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;

− totale uitgave van deze opdracht voor 4 jaar bedraagt 
96.800 euro (inclusief btw);

goedkeuring.

7. 101 PAC te Herent: vernieuwing dak loods 20:
− goedkeuring bijzonder bestek en raming vaststelling 

van de wijze van gunnen;
− ramingsstaat ten bedrage van 90.000 euro (inclusief 

btw);
goedkeuring.

8. 102 Huisvesting Onthaalbureau Inburgering Vlaams-Brabant 
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(vestiging Diest), Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) 
Diest en Huis van het Nederlands, vestiging Hageland 
Huisvesting PWA-Diest (situering belendende eigenaar):

− goedkeuring bijzonder bestek 2 en raming vaststelling 
van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat ten bedrage van 396.728,13 euro (btw 
inbegrepen);

goedkeuring.

9. 103 Provinciedomein Huizingen:  realisatie van een 
herinrichtingsplan werkhuizen - reorganisatie van de site 
Wauweringen:

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

− ramingsstaat voor een bedrag van 371.919,81 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

10. 104 Provinciedomein Kessel-Lo:
− goedkeuring bijzonder bestek 'vernieuwing dak 

ploeterbad' en raming vaststelling van de wijze van 
gunnen;

− ramingsstaat voor een bedrag van 141.395,03 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

11. 105 VERA: jaarverslag, controleverslag van de 
bedrijfsrevisor, verslag van de commissarissen, 
jaarrekening 2011, begroting en ondernemingsplan 2012: 
voorlopige goedkeuring en kennisneming:
goedkeuring.

12. 106 Het opstarten van een gunningsprocedure voor 'Levering, 
installatie, systeemintegratie en onderhoudscontract rond 
de server-, virtualisatie-, datacenter, storage- en 
netwerksystemen voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant':

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;

− uitgaven voor aankoop van materiaal en de 
dienstverlening geraamd op 1.500.000 euro;

goedkeuring.

13. 107 Aanpassing reglement over het toekennen van 
huisvestingsleningen voor renovatie van woningen:
goedkeuring.

14. 108 Kosteloze overdracht van restpercelen van de voormalige 
provinciewegen aan lokale besturen:
goedkeuring.
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15. 109 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist 
Mattheos te Leuven: advies jaarrekening 2011:
goedkeuring.

16. 110 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven: advies 
jaarrekening 2011:
goedkeuring.

17. 111 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest: advies 
jaarrekening 2011:
goedkeuring.

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

Leuven, 5 november 2012
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 6 november 2012

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. Kennisgeving 112 Decretale rapportering:
Goedkeuring.

2. 114 Goedkeuring jaarrekeningen 2011:
goedkeuring.

3. Kennisgeving 115 Derde reeks interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

4. Kennisgeving 116 Vierde reeks interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

5. Kennisgeving 117 Vijfde reeks interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

6. Kennisgeving 118 Bijkomende interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

7. 119 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, 
onbruikbare, gestolen vaste activa:
goedkeuring.

8. 120 Uitvoering van het groenbeheer en -onderhoud op de site 
van het PIVO - opleidingscentrum van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant:

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

− uitgaven, jaarlijks geraamd op 100.000 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

9. 121 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding: aanleg 
van een nieuwe brandplaat ter hoogte van loods 67 en 68:

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

− ramingsstaat ten bedrage van minimaal 517.243,63 
euro (btw inbegrepen) en maximaal 589.180,85 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.
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10. 122 Opdrachthoudende vereniging Riobra:
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor 
de buitengewone algemene vergadering van 23 november 
2012 bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring.

11. 123 Aankoop van drie minibussen (8 + 1 plaatsen): 

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

− hieruit voortvloeiende uitgaven, geraamd op 
89.900 euro (btw inbegrepen);

goedkeuring.

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

Leuven, 13 november 2012
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Nr. 42 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 'Bijzonder economisch 
knooppunt Kampenhout-Sas' - 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 6 december 2011 van het voorontwerp van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas';

Gelet op de voorlopige vaststelling van 13 maart 2012 door de provincieraad van het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 26 april tot en met 25 juni 2012;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 36 adviezen en bezwaren werden ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering van 13 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;

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 'Bijzonder economisch 
knooppunt Kampenhout-Sas', omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften 
en een grafisch plan, wordt definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas' 
wordt ter goedkeuring opgestuurd aan de Vlaamse regering.

Leuven, 23 oktober 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, 26 oktober 2012
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Nr. 43 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch 
knooppunt Ternat' - versie 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 6 december 2011 van het voorontwerp van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt te Ternat';

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ternat op 1 
december 2011 betreffende de delegatie aan de provincie Vlaams-Brabant om de voorziene 
bestemmingswijziging voor het lokaal bedrijventerrein op te nemen in het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan;

Gelet op de voorlopige vaststelling van 13 maart 2012 door de provincieraad van het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 26 april tot en met 25 juni 2012 en de 
verlenging van het openbaar onderzoek tot en met 3 juli 2012;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 4 adviezen en 6 bezwaren werden ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering van 13 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 voor het perceel 387Y het ontwerp in artikel 0.1. voorziet in een 
afwijkingsbepaling en dat het ontwerp op die manier garandeert dat de bestaande bedrijfsactiviteit 
op dit terrein kan blijven bestaan. Dat het bedrijf in zijn bezwaarschrift verzoekt om deze 
afwijkingsbepaling te schrappen, en in plaats daarvan de bedrijfsactiviteit als een volwaardige 
nevenbestemming in de voorschriften van het PRUP in te schrijven. Dat de PROCORO deze vraag 
ondersteunt, en meent dat deze werkwijze juridisch-technisch duidelijker is. Dat de Provincieraad 
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dit onderschrijft. Dat het daarom aangewezen is hier de artikelen die mogelijkheden geven aan 
bestaande bedrijvigheid, niet te formuleren als een afwijking, maar als een volwaardige 
nevenbestemming. Dat deze nevenbestemming op die plaats ruimtelijk aanvaardbaar is. Dat deze 
afweging overigens eerder reeds werd gemaakt in het kader van het toekennen van twee 
planologische attesten en in het kader van de opmaak van een bedrijfspecifiek PRUP. Dat het gaat 
om een reeds aangesneden terrein dat zich achteraan deze zone situeert. Dat deze nevenbestemming 
de visie voor deze zone niet hypothekeert. Dat aangezien het hier gaat om een volwaardige 
nevenbestemming dit voorschrift niet dient te worden gefaseerd;

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 'Specifiek economisch 
knooppunt Ternat', omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een 
grafisch plan, wordt definitief vastgesteld.

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek economisch knooppunt Ternat' wordt ter 
goedkeuring opgestuurd aan de Vlaamse regering.

Leuven, 23 oktober 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, 26 oktober 2012
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Nr. 44 Aanstelling provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ter 
vervanging van Pierre Asselman
(Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet;

Gelet op de art. 1.4.4 en 1.4.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening;

Gelet op de art. 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling 
van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening 
aangesteld te kunnen worden;

Overwegende dat de provincieraad op 20 juni 2000 het aantal stedenbouwkundige ambtenaren met 
toepassing van artikel 13 van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de ruimtelijke ordening, 
vastgesteld heeft op één en twee plaatsvervangers;

Overwegende dat op 19 september 2000 Tom Lagast, toenmalig diensthoofd door de provincieraad 
werd aangesteld als provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar en Pierre Asselman en Norbert van 
den Hove als waarnemend stedenbouwkundige ambtenaren;

Overwegende dat op 21 januari 2003 de provincieraad Pierre Asselman heeft aangesteld als 
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ter vervanging van Tom Lagast;

Overwegende dat op 6 maart 2007 Myriam Callebaut en Luitje Afschrift als waarnemend 
provinciaal stedenbouwkundige ambtenaren werden aangesteld ter vervanging van Tom Lagast en 
Norbert van den Hove;

Gelet op het feit dat Pierre Asselman, expert stedenbouwkundig ambtenaar op 1 november 2012 
met pensioen gaat en in zijn vervanging dient voorzien te worden;

Overwegende dat Luitje Afschrift, op proef benoemd expert provinciaal stedenbouwkundig 
ambtenaar, voldoet aan de voorwaarden opgelegd in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen 
om als ambtenaar van ruimtelijke ordening aangesteld te kunnen worden, met name: houder zijn 
van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A en van een diploma van een opleiding 
ruimtelijke ordening en dat zij als enige resterende laureate uit de bevorderingsreserve, met ingang 
van 1 november 2012 op proef bevorderd is in de graad van expert voor de uitoefening van de 
functie expert provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Pierre Asselman, expert stedenbouwkundig ambtenaar wordt eervol ontslagen van zijn opdracht als 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaar.
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Art. 2
Ludwina (Luitje) Afschrift, op proef benoemd expert provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar, 
wordt aangesteld als provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar met ingang van 1 november 2012.

Leuven, 23 oktober 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, 26 oktober 2012
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Nr. 45 Aanpassing reglement over het toekennen van huisvestingsleningen
voor renovatie van woningen
(Directie sociaal beleid - dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de strategische doelstellingen 2007-2012 inzake betaalbaar wonen, woningaanpassing, 
woningkwaliteit en duurzame energiezuinige woningen;

Gelet op de besluiten van de provincieraad van 29 juni 1985, 19 maart 1996, 17 november 1998, 15 
februari 2000, 2 december 2003, 12 september 2006 en 23 november 2010 tot vaststelling van de 
reglementen voor het toekennen van leningen bij onderhandse akte voor het bouwen, aankopen en 
renoveren van woningen;

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

Gelet op de inschrijving in de provincie begroting 2012 van het krediet op artikel 923/0720/29000;

Overwegende dat, rekening houdend met de opmerking van het Rekenhof, een aanpassing 
noodzakelijk is;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheid en 
woonbeleid:

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende het toekennen van huisvestingsleningen voor renovatie van 
woningen, goedgekeurd op 23 november 2010, wordt als volgt gewijzigd:

 Aan artikel 4 punt 8 wordt toegevoegd: maximaal 4 schijven.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijziging van het reglement, gevoegd bij dit besluit 
wordt goedgekeurd.

Art. 3
Het gewijzigde reglement gaat in op 1 juli 2012.

Leuven, 23 oktober 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, 26 oktober 2012
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RENOVATIELENINGEN

Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op het 
renoveren van woningen
Artikel 1
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een provinciale renovatielening 
worden toegestaan voor het uitvoeren van:
- verbeteringswerken;
- saneringswerken;
- vergrotingswerken;
- energiebesparende maatregelen;
- werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een gezinslid of een ascendant.

Volgende werken komen niet in aanmerking voor een provinciale lening:
- werken die niet noodzakelijk zijn om het leefcomfort te verbeteren;
- gewone onderhoudswerken;
- omgevingswerken (tuinaanleg, paden, oprit enz.)

Art. 2 Voorwaarden te vervullen door de aanvragers
 Volledige eigenaar of huurder zijn van de te renoveren woning.

 Indien de aanvrager de woning huurt dient de eigenaar een overeenkomst te ondertekenen 
waarin het volgende vermeld staat:

1. Zijn akkoord met de uitvoering van de geplande werken;
2. Een verbintenis om de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken;
3. Een verbintenis om een nieuw huurcontract af te sluiten van minstens 9 jaar, onder voorbehoud 

van toekenning van de provinciale lening;
4. Indien na 9 jaar geen nieuw huurcontract wordt afgesloten verbindt de eigenaar er zich toe een 

bedrag gelijk aan 10% van het geleende kapitaal van de provincielening te storten aan de 
huurder, als vergoeding voor de meerwaarde die de woning verkregen heeft door het uitvoeren 
van de werken. Deze vergoeding kan vervangen worden door een overeenkomst tussen huurder 
en eigenaar, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt een gedeelte van de maandelijkse 
terugbetalingen van de provinciale lening ten laste te nemen. 

 Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere 
onroerende goederen, waarvan het totaal kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.

 Het bedrag van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers van het derde jaar dat de 
aanvraag voorafgaat, mag niet hoger liggen dan de maxima waarvan sprake in bijlage 1. 

Indien het voordeliger is voor de aanvragers kan rekening gehouden worden met het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van het laatste jaar dat de aanvraag voorafgaat.

 De aanvragers moeten na aftrek van de te betalen maandelijkse aflossingen voor de 
verschillende leningen minstens beschikken over volgend inkomen:

- 660 euro voor 1 persoon
- 810 euro voor 2 personen
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- 960 euro voor 3 personen
- 1.110 euro voor 4 personen
- 1.260 euro voor 5 personen
- + 130 euro per bijkomend kind ten laste.

Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).

 Indien de aanvrager eigenaar is van de woning, moet hij voor de aankoop of de bouw van de 
woning een hypothecaire lening hebben afgesloten ten bedrage van minstens 60% van de 
geschatte waarde in gedwongen verkoop op het ogenblik van de aankoop of de bouw.

Art. 3 Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen

 De totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen) zal na 
de werken de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen van de voorbijgaande drie jaar niet 
mogen overschrijden.

De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, zoals bepaald in de 
bijlage 2, aan de hand van de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande jaren. 

De totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het onroerend goed na de werken wordt 
vastgesteld door de aangestelde ambtenaren.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte wordt de 
maximum geschatte waarde in gedwongen verkoop met 12.400 euro verhoogd.

 Komen niet in aanmerking: 
- onbewoonbare woningen;
- gebouwen van de horecasector;
- gebouwen waarvan meer dan 30 m2 bestemd is voor de uitoefening van een beroep of voor het 

handel drijven. 

 De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 4 Modaliteiten van de lening

 De leningsaanvraag moet ingediend worden voor de aanvang van de werken en deze mogen niet 
starten voor een provinciaal ambtenaar zich ter plaatse heeft begeven.

 De termijn voor de uitvoering van de werken beloopt 12 maanden te rekenen vanaf de datum 
van ondertekening van de akte der provincielening.  Indien op deze datum de werken niet zijn 
beëindigd, zal, tenzij bij overmacht, het saldo van de lening niet meer worden uitbetaald en de 
maandelijkse stortingen zullen herberekend worden.

 Het maximumbedrag van een renovatielening bedraagt 20.000 euro.  Voor elke aanvraag zal 
het maximum toe te kennen bedrag als volgt berekend worden: het verschil tussen de geschatte 
waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen) na het uitvoeren van de werken 
en het saldo van de door de aanvrager aangegane lening(en) voor aankoop en/of voor werken 
verkregen bij een kredietinstelling.
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Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte, wordt het
maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.
 Het totaal van de toegekende provinciale tegemoetkomingen inzake huisvesting (lening aankoop 

of nieuwbouw + lening voor werken) kan voor eenzelfde persoon het bedrag van 35.000 euro 
niet overschrijden 40.000 euro voor gezinnen met 3 kinderen ten laste of met een 
gehandicapte).

 Het toe te kennen leningsbedrag mag niet lager liggen dan 2.500 euro.

 De leningen worden toegekend tegen een intrestvoet van 2 %. De inkomstengrens wordt 
bepaald zoals in de bijlage 1.

De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de 
hele leningsduur.

De intrestvoet die door de provincie Vlaams-Brabant wordt aangerekend voor nieuw af te sluiten 
leningscontracten wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld volgens de volgende 
indexeringsformule:

g = gemiddelde van de referte-indexen E  (lineaire obligaties 5 jaar) van de voorbije zes maanden, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door de Controledienst van de Verzekeringen krachtens 
artikel 9 § 1  van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

v = van kracht zijnde intrestvoet
r = van kracht zijnde referte-index
i = nieuw berekende intrestvoet
formule:   i = v x g
                           r

De effectief door de provincie aan te rekenen intrestvoet wordt slechts aangepast indien het verschil 
tussen v (van kracht zijnde intrestvoet) en i (nieuw berekende intrestvoet) minstens 0,50 % 
bedraagt.”
 De duur van de lening zal naar keuze van de lener vastgesteld  worden zonder dat evenwel de 

duur van 20 jaar mag worden overschreden  en op dergelijke wijze dat de lening volledig 
afbetaald is op het ogenblik dat de lener de leeftijd van 60 jaar bereikt.
In het geval de aanvrager de woning huurt wordt de maximumlening beperkt tot 9 jaar.

 De uitbetaling van de lening zal als volgt gebeuren: na het ondertekenen van de leningsakte en 
het vervullen van de vereffeningsmodaliteiten zal een maximumbedrag van 5.000 euro gestort 
worden en het saldo zal uitbetaald worden in maximaal 4 schijven van minimaal 500 euro aan 
de hand van ingediende facturen. Voor de uitbetaling van de laatste schijf zal een provinciale 
afgevaardigde nagaan of de werken uitgevoerd werden overeenkomstig het bestek.

 Alle vervroegde terugbetalingen zullen toegelaten worden en zullen naar goeddunken van de 
lener  kunnen gebeuren.  Zij zullen aanzien worden als gedaan zijnde op het einde van het jaar 
en zullen aanleiding geven tot een vermindering van de duur van het contract, terwijl de 
maandelijkse afbetalingen zoals tevoren vastgesteld blijven.

 De leningen zullen aan de provincie terugbetaald worden bij middel van vaste annuïteiten welke 
de intrest en de progressieve afbetalingen van het kapitaal zullen omvatten  en  betaalbaar zijn 
bij middel van gelijke twaalfden tussen de vijfde en de tiende van elke maand.  De eerste 
maandelijkse storting  zal verschuldigd zijn op, en het geleende kapitaal zal intrest voortbrengen 
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vanaf  de eerste van de maand volgend op een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
datum  van de ondertekening van de leningsakte.  De provincie zal op naam van de leners een 
rekening openen die zal gedebiteerd worden met het geleend  kapitaal en gecrediteerd worden 
met de gedane terugbetalingen.  Op 31 december van elk jaar zal het debet verhoogd worden 
met de voor het verlopen jaar verschuldigde intresten, de rekening zal worden vastgesteld en 
afgesloten en het saldo opnieuw worden overgedragen.

Voor het berekenen van de intresten zullen de terugbetalingen beschouwd worden als gedaan 
zijnde op het einde van het jaar.

 De ondertekening van de leningsakte moet plaatshebben binnen 365 dagen lopend vanaf de 
datum van de beslissing van de deputatie waarop de lening werd toegekend. Op een 
gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden kan de deputatie deze termijn verlengen.

Art. 5 Waarborgen

 De terugbetaling van het saldo van de provincielening zal gedekt worden door een 
levensverzekering met enige premie. Zij zal afgesloten worden bij de verzekeringsmaatschappij 
die aangesteld wordt door de deputatie, op het hoofd van de lener die op het ogenblik van de 
aanvraag het hoogste inkomen heeft. Indien deze lener geen levensverzekering kan aangaan 
dient deze op het hoofd van de andere lener genomen.

Ingeval deze maatschappij zou weigeren de voornoemden op het leven te verzekeren, maar er een 
andere Belgische of in België gevestigde maatschappij bereid zou zijn dit wel te doen is de 
belanghebbende verplicht deze verzekering af te sluiten.

De vrijstelling van de verplichting een levensverzekering aan te gaan zal gebeurlijk slechts om 
hoogst dwingende redenen door de deputatie verleend worden.

De provincie Vlaams-Brabant stort zelf aan de verzekeringsmaatschappij het bedrag van de enige 
premie bij voorafneming op het bedrag van de toegekende lening.

 Van het leningsbedrag wordt tevens een percentage van 1% afgehouden dat in het 
waarborgfonds gestort wordt. 
Dit waarborgfonds is bestemd om de risico’s, voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig 
reglement, te dekken.

 Als bijkomende waarborg der aangegane verbintenissen, voor geval de leners in gebreke zouden 
blijven op de vastgestelde vervaldagen, de betalingen te doen, hen opgelegd krachtens de 
leningsakte en na aangemaand te zijn geweest bij eenvoudig aangetekende brief waaraan geen 
gevolg werd gegeven gedurende de 15 dagen daaropvolgend, verbinden de leners zich ten 
gunste van de provincie Vlaams-Brabant en zoals bepaald in de leningsakte, het voor afstand 
vatbare gedeelte van hun wedde, salaris en van alle gelden die hen, te welken titel ook, zouden 
toekomen, af te staan.

Art. 6 Opvorderbaarheid van de schuldvordering

De schuldvordering van de provincie, kapitaal en intresten zal onmiddellijk kunnen ingevorderd 
worden in volgende gevallen:

1. Indien het goed aangeslagen of geheel of gedeeltelijk verkocht wordt;
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2. Indien het beschadigd, slecht onderhouden is of indien men er de aard zelf van verandert;
3. Indien in het gebouw een bedrijvigheid uit de horecasector wordt uitgeoefend;
4. Indien men het bestemt als handelshuis of voor de uitoefening van een beroep behalve wanneer 

de oppervlakte van de lokalen, onafscheidelijk verbonden met de handel of het beroep, geen 30 
m2  bedraagt;

5. Indien het niet verzekerd is tegen brand, bliksem of ontploffingen voor zijn algehele 
bouwwaarde of zijn werkelijke waarde bij een Belgische of een in België gevestigde 
maatschappij en indien de premies voor deze verzekering niet regelmatig gekweten worden;

6. Indien het niet volledig bewoond wordt door de aanvragers van de provinciale lening;
7. Indien de leners weigeren de bezoeken toe te staan of de bewijzen te leveren bepaald bij het 

hiernavolgende artikel 8;
8. Indien de maandelijkse afbetalingen niet meer geschieden sedert 2 maanden onder voorbehoud 

der uitstellen die bij wijze van uitzondering door de deputatie toegestaan worden op grond van 
een gerechtvaardigd verzoek van de betrokkenen;

9. Indien de leners om het even welke bepaling van dit reglement of van de leningsakte 
overtreden;

10. Indien de hoofdlening toegestaan door het lenend organisme opvorderbaar wordt;
11. Indien de werken niet volledig uitgevoerd worden overeenkomstig de ingediende bestekken;
12. Indien het goed geheel of gedeeltelijk in huur gegeven wordt door de aanvragers van een 

provinciale lening. 
In geval van verhuur door de aanvrager-eigenaar of indien de aanvrager-huurder het goed niet 
langer bewoont kan de deputatie toestaan dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door 
verhoogde maandelijkse betalingen. 

De verhoogde maandelijkse betalingen moeten minstens het dubbele bedragen van de 
oorspronkelijke betalingen en het  maximumbedrag dat zal opgelegd worden bedraagt 
400 euro.

Art. 7

Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners 
ertoe gehouden de kosten van tenuitvoerbrenging te betalen.

Art. 8

Gedurende de volledige leningsduur zal de deputatie het recht hebben de woning door de hiervoor 
aangestelde ambtenaren te laten bezoeken en zij zal van de leners kunnen eisen dat zij het bewijs 
voorleggen van de regelmatige betaling der verzekeringspremie bepaald bij artikel 6 punt 5.

Art. 9

De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in het reglement.

Art. 10 Indiening van de aanvraag  

De aanvragen tot het verkrijgen van een lening dienen, per aangetekende brief, gericht te worden 
aan:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
Dienst Wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven
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Bijlage 1

MAXIMUM GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN VOOR HET VERKRIJGEN 
VAN EEN LENING VOOR HET RENOVEREN VAN EEN WONING.

Cijfers vastgesteld op 1 januari 2012

Zie aanslagbiljet voor de personenbelasting
(aanslagjaar 2010 - inkomsten van 2009)

Aanvrager is alleenstaande (eigenaar of huurder)

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 36.660 euro

Aanvrager is eigenaar of huurder en een gezin van minimum twee personen

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 51.950 euro

Deze maximumbedragen worden verhoogd met 3.130 euro per persoon ten laste.

a) Wordt aanzien als kind ten laste, het kind waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt 
uitgekeerd aan de aanvragers.

b) Een gehandicapt kind voor wordt aangerekend als twee kinderen ten laste.  Een gehandicapte 
volwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wordt als één kind ten laste geteld.

c) Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).
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Bijlage 2
Indeling van gemeenten in Vlaams-Brabant - 2012

(Cijfermateriaal van Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI): gemiddelde prijzen van 
woonhuizen, per gemeente voor de jaren 2008, 2009 en 2010) 

Provinciaal gemiddelde: 217.157 EUR

Klasse 0/ gemiddelde van gemeente onder het provinciaal gemiddelde

De totale venale waarde in gedwongen verkoop van het goed mag in deze gemeenten niet meer bedragen dan 
217.157 EUR.

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Affligem
Bever
Galmaarden 
Halle
Herne
Kapelle-op-den Bos
Liedekerke
Londerzeel
Machelen
Opwijk
Roosdaal
Sint-Pieters-Leeuw
Ternat
Vilvoorde

Arrondissement Leuven
Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Hoegaarden
Keerbergen
Kortenaken
Landen
Linter
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw
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Klasse 1/gemiddelde van gemeente tussen 0 en 28.000 euro boven provinciaal gemiddelde

De totale venale waarde in gedwongen verkoop van het goed mag in deze gemeenten niet meer bedragen dan 
245.157 EUR.

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Asse
Beersel
Drogenbos
Gooik
Grimbergen
Hoeilaart
Kampenhout
Lennik
Merchtem
Sint-Genesius-Rode
Steenokkerzeel
Zemst

Arrondissement Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Holsbeek
Huldenberg
Kortenberg
Lubbeek

Klasse 2/gemiddelde van gemeente tussen 28.000 en 56.000 euro boven provinciaal gemiddelde

De totale venale waarde in gedwongen verkoop van het goed mag in deze gemeenten niet meer bedragen dan 
273.157 EUR.

Arrondissement Halle-Vilvoorde 
Dilbeek
Meise
Overijse
Pepingen
Wemmel
Zaventem

Arrondissement Leuven
Leuven
Oud-Heverlee

Klasse 3/gemiddelde van gemeente meer dan 56.000 euro boven  provinciaal gemiddelde

De totale venale waarde in gedwongen verkoop van het goed mag in deze gemeenten niet meer bedragen dan 
341.466 EUR.

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Kraainem
Linkebeek
Wezembeek-Oppem

Arrondissement Leuven
Tervuren
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Nr. 46 Omzendbrief BB 2012/2 – De start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode
Vlaams ministerie van Bestuurszaken
Agentschap voor Binnenlands Bestuur - Afdeling Lokale en Provinciale Besturen -
Regelgeving en Werking

19 OKTOBER 2012. - Omzendbrief BB 2012/2 - De start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode

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 2012/2 van 19 oktober 
2012 betreffende ‘De start van de lokale en provinciale bestuursperiode’.

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 november 2012

Met de meeste hoogachting,
de Gouverneur:
Lodewijk De Witte
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