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Nr. 44 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 1 oktober 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 151 Aanpassing van het ‘Provinciaal reglement voor projectsubsidies 
ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant’:
goedkeuring

2. 152 Opheffing provinciaal subsidiereglement betreffende 
projectsubsidies voor historisch onderzoek in Vlaams-Brabant 
opheffing provinciaal reglement betreffende de provinciale prijs 
voor historisch onderzoek:
goedkeuring

3. 153 Dienst sport: opheffing provinciale subsidiereglementen:
goedkeuring

4. 154 Provinciedomein Halve Maan Diest: herinrichting 
personeelsgebouw goedkeuring bijzonder bestek en raming 
vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring

5. 155 Levering en bedrijfsklare installatie van uitbreidingen op het 
bestaande dossieropvolgingssysteem van het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant goedkeuring bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring

6. 156 Levering en bedrijfsklare installatie van een 
documentuitwisselingsplatform voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant goedkeuring bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring

7. 157 Levering van software binnen de Documentum (EMC2) portfolio 
voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant goedkeuring bestek en 
wijze van gunnen:
goedkeuring

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

Leuven, 10 oktober 2013
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Nr. 45 Aanpassing van het ‘Provinciaal reglement voor projectsubsidies 
ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant’
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid', kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet;

Gelet op het decreet van 13 maart 2009 betreffende de wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet van 
23 mei 2008, wat betreft de indeling van musea en culturele archiefinstellingen en de interbestuurlijke 
samenwerking;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 tot vaststelling van het reglement voor 
projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant;

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter;

Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad 10 
december 2008) stelt dat de provincie doeltreffende instrumenten inzet om een duurzame en 
dynamische omgang met erfgoed te bevorderen en participatie te vergroten; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het provinciaal reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant, 
goedgekeurd op 16 juni 2009, wordt als volgt gewijzigd:

 De artikelen 1 en 2 (gedeeltelijk) worden als volgt samengevoegd tot artikel 1 – doel:
“§1.Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie projectsubsidies 
verlenen voor de ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant. 
§2. Met deze projectsubsidies wil de provincie de ontsluiting van erfgoed met het oog op de 
erfgoedparticipatie op haar grondgebied stimuleren en ondersteunen.”
 Het artikel 3 wordt als volgt vervangen door artikel 2 – begunstigden:
“Voor deze subsidiëring komen in aanmerking: 
- natuurlijke personen; 
- gemeentelijke overheden;
- autonome gemeentelijke overheidsbedrijven;
- vzw’s;
- projectverenigingen;
- feitelijke verenigingen;
- overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.”
 De artikelen 2 (gedeeltelijk),  4, 7, 8  en 12 worden als volgt gebundeld tot artikel 3 –

voorwaarden:
“§1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project voldoen aan de volgende 
voorwaarden:
- betrekking hebben op de ontsluiting van erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant;



188

- passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid en bijdragen tot erfgoedparticipatie in de provincie 
Vlaams-Brabant;
- innovatief zijn en/of een voorbeeldfunctie hebben, en hierdoor een bovenlokale uitstraling of 
relevantie hebben;
- voor organisaties die op lokaal vlak actief zijn: afstemming en/of samenwerking voorzien met het 
lokale bestuur;
- voor organisaties die op bovenlokaal of landelijk vlak actief zijn: afstemming en/of samenwerking 
voorzien met het lokale bestuur én erfgoedveld;
- voor gemeentelijke overheden of autonome gemeentelijke overheidsbedrijven: afstemming en/of 
samenwerking voorzien met het lokale erfgoedveld;
- een duurzaam karakter na streven;
- inhoudelijk, logistiek en financieel haalbaar zijn.
§2. Gehanteerde begrippen: 
- Erfgoed: onroerende, roerende of immateriële getuigenissen uit het verleden binnen een cultureel 
referentiekader.
- Ontsluiting van erfgoed: erfgoed en/of de betekenis van erfgoed inhoudelijk en/of materieel 
toegankelijk maken voor het publiek.
- Erfgoedparticipatie: het deelnemen aan en/of het deelhebben in het erfgoedaanbod d.m.v. diversiteit, 
spreiding en verbreding van het aanbod, vernieuwende methodieken om nieuw publiek aan te trekken 
of verdieping van de erfgoedcompetentie.
- Project: een initiatief dat inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend is.
- Innovatief: het toepassen van nieuwe ideeën, methodieken of processen.
- Duurzaam karakter: een verantwoord niveau van omgang met erfgoed met het oog 
op een structurele verankering op termijn, rekening houdend met de behoeften van huidige én 
toekomstige generaties.
§3. Voor deze subsidies komen niet in aanmerking:
- projecten die door de provincie worden gesubsidieerd o.b.v. andere provinciale reglementen;
- activiteiten met een winstoogmerk;
-projecten van infrastructurele aard;
- personeelskosten, behalve voor tijdelijk personeel dat specifiek en beperkt in tijd voor het project 
wordt aangeworven;
- uitgaven voor nevenproducten zoals recepties, geschenken, prijzen ...
§4. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw) met een maximum 
van 12.500 euro subsidie per project”
Nieuw bij de opsomming van voorwaarden zijn: 

- afstemming en/of samenwerking met het erfgoedveld en/of lokale bestuur
- inhoudelijke, logistieke en financiële haalbaarheid
- koppeling van bovenlokale uitstraling of relevantie aan een voorbeeldfunctie of innovatie;

 De artikelen 6, 9 en 10 worden als volgt gebundeld tot artikel 4 – aanvraagprocedure:
“§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:     
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° het dossier dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten:
- voorstelling: een algemene voorstelling van de aanvrager;
- projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project, met inbegrip van de beoogde 
doelgroep(en), hoe er afgestemd en/of samengewerkt wordt met het lokale bestuur en/of erfgoedveld, 
de reikwijdte en uitstraling, de realisatiewijze en de verwachte resultaten en effecten;
- in het geval van een samenwerking: een door de partners ondertekende schriftelijke verklaring over 
het principe en de aard van hun samenwerking;
- communicatieplan: een gedetailleerde planning van de promotievoering voor het project;
- een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven, waaruit ook de financiële haalbaarheid 
van het project blijkt;
- een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde aanwending ervan, alsook het 
rekeningnummer waarop de projectsubsidie kan gestort worden.
- return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant;
§2. Het aanvraagdossier dient op straffe van verval ingediend te worden ten laatste op 1 maart voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopend jaar en 1 oktober voor projecten 
die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daaropvolgend jaar.
§3. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:
1° online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met 
de datum van registratie in het provinciaal systeem; 
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2° per e-mail: het volledige aanvraagdossier wordt per e-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.”
Hierbij wordt de wijze van indiening aangepast aan SuSy en oude beoordelingscriteria 
geherformuleerd als onderdelen van het aanvraagdossier.  
 De artikelen 5 en 11 worden als volgt gebundeld tot artikel 5 – beoordelingsprocedure:
“De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt de 
grootte van het subsidiebedrag.”
 Het artikel 14 wordt opgesplitst in artikel 6 – betalingsmodaliteiten en artikel 8 – sancties
 Het artikel 13 wordt vervangen door artikel 7 - verantwoordingsprocedure;
 Het artikel 15 wordt vervangen door artikel 9 – overgangsbepaling en als volgt gewijzigd: 

“Als overgangsbepaling geldt dat alle aanvragen ingediend tot en met 1 oktober 2013 nog 
behandeld worden volgens het reglement van 16 juni 2009“;

 Er wordt een nieuw artikel 10 – opheffing reglement, toegevoegd: “Dit reglement vervangt het 
reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant van 16 juni 2009”;

 Het artikel 16 wordt vervangen door artikel 11 – inwerkingtreding en als volgt gewijzigd: 
“Dit reglement treedt in werking op 2 oktober 2013”.

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

Leuven, 01 oktober 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier       voorzitter

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

Leuven, 10 oktober 2013
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Provinciaal reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in 
Vlaams-Brabant

Artikel 1 - Doel 

§1.Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie projectsubsidies 
verlenen voor de ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant. 

§2. Met deze projectsubsidies wil de provincie de ontsluiting van erfgoed met het oog op de 
erfgoedparticipatie op haar grondgebied stimuleren en ondersteunen.

Art. 2 - Begunstigden

Voor deze subsidiëring komen in aanmerking: 
- natuurlijke personen; 
- gemeentelijke overheden;
- autonome gemeentelijke overheidsbedrijven;
- vzw’s;
- projectverenigingen;
- feitelijke verenigingen;
- overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.

Art.  3 - Voorwaarden

§1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet het project voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

 betrekking hebben op de ontsluiting van erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant;

 passen binnen het provinciaal erfgoedbeleid en bijdragen tot  erfgoedparticipatie in de provincie 

Vlaams-Brabant;

 innovatief zijn en/of een voorbeeldfunctie hebben, en hierdoor een bovenlokale uitstraling of 

relevantie hebben;

 voor organisaties die op lokaal vlak actief zijn: afstemming en/of samenwerking voorzien met het 

lokale bestuur;

 voor organisaties die op bovenlokaal of landelijk vlak actief zijn: afstemming en/of samenwerking 

voorzien met het lokale bestuur én erfgoedveld;

 voor gemeentelijke overheden of autonome gemeentelijke overheidsbedrijven: afstemming en/of 

samenwerking voorzien met het lokale erfgoedveld;

 een duurzaam karakter na streven;

 inhoudelijk, logistiek en financieel haalbaar zijn.

§2. Gehanteerde begrippen: 

 erfgoed: onroerende, roerende of immateriële getuigenissen uit het verleden binnen een cultureel 

referentiekader.

 ontsluiting van erfgoed: erfgoed en/of de betekenis van erfgoed inhoudelijk en/of materieel 

toegankelijk maken voor het publiek.
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 erfgoedparticipatie: het deelnemen aan en/of het deelhebben in het erfgoedaanbod d.m.v. 

diversiteit, spreiding en verbreding van het aanbod, vernieuwende methodieken om nieuw publiek 

aan te trekken of verdieping van de erfgoedcompetentie.

 project: een initiatief dat inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend is.

 innovatief: het toepassen van nieuwe ideeën, methodieken of processen.

 duurzaam karakter: een verantwoord niveau van omgang met erfgoed met het oog 

op een structurele verankering op termijn, rekening houdend met de behoeften van huidige én 

toekomstige generaties.

§3. Voor deze subsidies komen niet in aanmerking:

 projecten die door de provincie worden gesubsidieerd o.b.v. andere provinciale reglementen;

 activiteiten met een winstoogmerk;

 projecten van infrastructurele aard;

 personeelskosten, behalve voor tijdelijk personeel dat specifiek en beperkt in tijd voor het project 

wordt aangeworven;

 uitgaven voor nevenproducten zoals recepties, geschenken, prijzen ...

§4. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare kosten (incl. btw) met een maximum 
van 12.500 euro subsidie per project.

Art. 4. - Aanvraagprocedure

§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
       
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° het dossier dient op straffe van verval onderstaande gegevens te bevatten:

 voorstelling: een algemene voorstelling van de aanvrager;

 projecttoelichting: een inhoudelijke omschrijving van het project, met inbegrip van de beoogde 

doelgroep(en), hoe er afgestemd en/of samengewerkt wordt met het lokale bestuur en/of 

erfgoedveld, de reikwijdte en uitstraling, de realisatiewijze en de verwachte resultaten en 

effecten;

 in het geval van een samenwerking: een door de partners ondertekende schriftelijke verklaring

over het principe en de aard van hun samenwerking;

 communicatieplan: een gedetailleerde planning van de promotievoering voor het project;

 een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven, waaruit ook de financiële 

haalbaarheid van het project blijkt;

 een concrete bepaling van de gevraagde subsidie en de beoogde aanwending ervan, alsook het 

rekeningnummer waarop de projectsubsidie kan gestort worden.

 return: een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-

Brabant;
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§2. Het aanvraagdossier dient op straffe van verval ingediend te worden ten laatste op 1 maart voor 
projecten die ten vroegste aanvangen in de 2de helft van het lopend jaar en 1 oktober voor projecten 
die ten vroegste aanvangen in de 1ste helft van het daaropvolgend jaar.

§3. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:

1° online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met 
de datum van registratie in het provinciaal systeem;
2° per e-mail: het volledige aanvraagdossier wordt per e-mail verzonden naar het e-mailadres vermeld 
op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van 
ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 5 – Beoordelingsprocedure

De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt de 
grootte van het subsidiebedrag.

Art. 6. - Betalingsmodaliteiten

De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige subsidieaanvraag / 
subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende verantwoord is / zijn, 
dan wordt een voorschot van 50% vereffend en wordt het saldo vereffend wanneer de voorgaande 
subsidieaanvraag / subsidieaanvragen verantwoord is / zijn.

Art. 7 - Verantwoordingsprocedure

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

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze toegekend werd;
2° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;

b) een gedetailleerde afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of 

met een eigen versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat;

c) (een kopie van) de rekeningen / facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan 

de toegekende subsidie;

d) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin het 
project aanving ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4, § 3.

Art. 8 - Sancties

§ 1. De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. 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;
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3° de in artikel 7, § 3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;

2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;

3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 

betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van het gesubsidieerde project lager ligt dan 
het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot de op basis 
van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 9 - Overgangsbepaling
Als overgangsbepaling geldt dat alle aanvragen ingediend tot en met 1 oktober 2013 nog behandeld 
worden volgens het reglement van 16 juni 2009.

Art. 10 – Opheffing reglement

Dit reglement vervangt het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-
Brabant van 16 juni 2009.

Art. 11 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 2 oktober 2013.
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Nr. 46 Opheffing provinciaal subsidiereglement betreffende 
projectsubsidies voor historisch onderzoek in Vlaams-Brabant 
opheffing provinciaal reglement betreffende de provinciale prijs 
voor historisch onderzoek
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 1 februari 2005 betreffende de 
invoering van het reglement betreffende de provinciale prijs voor historisch onderzoek;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 16 juni 2009 betreffende de 
invoering van het reglement betreffende projectsubsidies voor historisch onderzoek in Vlaams-
Brabant;

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter;

Overwegende dat, na evaluatie van de aflopende beleidsperiode en in aanloop naar de opmaak van 
een actieplan cultuur en erfgoed voor de beleidsperiode 2014-2019, de dienst cultuur zich voorneemt 
om, in het kader van de subactie ‘ontsluiting onderzoek rond erfgoed’, de ontsluiting van resultaten 
van onderzoek naar het verleden en naar erfgoedbronnen zelf (historisch, kunsthistorisch, 
collectiegericht …), o.a. in functie van een volwaardige registratie, blijvend te subsidiëren via het 
reglement ter ontsluiting van erfgoed (met als eerste ronde van indiening 01.03.2014);

Overwegende dat, na evaluatie van de aflopende beleidsperiode en in aanloop naar de opmaak van 
een actieplan cultuur en erfgoed voor de beleidsperiode 2014-2019, de dienst cultuur zich voorneemt 
om, in het kader van de subactie ‘ontsluiting onderzoek rond erfgoed’, via een meer aangepast 
instrument en vanuit het provinciale consulentschap sterker bij te dragen aan processen van 
bovenlokaal onderzoek naar het verleden en naar erfgoedbronnen, en aan de valorisatie en 
verspreiding van onderzoeksresultaten en -inzichten;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het provinciaal subsidiereglement betreffende projectsubsidies voor historisch onderzoek in Vlaams-
Brabant, goedgekeurd bij raadsbesluit van 16 juni 2009, wordt met ingang van 2 oktober 2013 
opgeheven.

Art. 2
Tot de datum van opheffing van het provinciaal subsidiereglement betreffende projectsubsidies voor 
historisch onderzoek in Vlaams-Brabant kunnen nog aanvraagdossiers worden ingediend op basis 
van het op te heffen reglement.
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Art. 3
Het provinciaal reglement betreffende de provinciale prijs voor historisch onderzoek, goedgekeurd bij 
raadsbesluit van 1 februari 2005, wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

Leuven, 01 oktober 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier      voorzitter

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

Leuven, 10 oktober 2013



196

Nr. 47 Dienst sport: opheffing provinciale subsidiereglementen
(Directie vrije tijd – dienst sport)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 §1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal 
sportbeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2012 betreffende de uitvoering ervan;

Gelet op het bestuursakkoord sport gesloten tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies 
en dat op 21 mei 2013 werd goedgekeurd door de provincieraad;

Gelet op het advies van de raadscommissie sport en recreatie;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel 

Met ingang van 1 januari 2014 worden de volgende provinciale subsidiereglementen van de dienst 
sport opgeheven:
- het provinciaal reglement van 2 december 2008 betreffende de subsidiëring van de provinciale 
  sportfederaties in Vlaams-Brabant;
- het provinciaal reglement van 7 oktober 2008 betreffende de subsidiëring van bovenlokale
  sportinfrastructuur;
- het provinciaal subsidiereglement van 20 oktober 2009 voor bovenlokale sportverenigingen die met
topsporters via initiaties jongeren aanzetten meer te bewegen;

- het provinciaal reglement van 20 oktober 2009 inzake de toekenning van subsidies voor
  sportpromotionele werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten.

Leuven, 01 oktober 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
     provinciegriffier      voorzitter

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

10 oktober 2013
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Nr. 48 Federale overheid – dienst maatschappelijke veiligheid
Interministeriële omzendbrief PLP 50 van 11 september 2013
betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen 
en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie

Er wordt meegedeeld dat de Interministeriële omzendbrief PLP 50 van 11 september 2013 
betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan 
door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
op 17 september 2013.

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 11 oktober 2013
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Nr. 49 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Griffiedienst)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking brengt mij de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de 
consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

REPUBLIEK
TADZJIKISTAN

Klaus VAN DYCK werd benoemd tot ereconsul te 
Hulshout met als consulair ressort het 
Vlaamse en Waalse Gewest

HULSHOUT

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 4 oktober 2013
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