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Nr. 67 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 10 december 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 161 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van 
de provincie voor het jaar 2012:
goedkeuring

2. 184 Invoering 'Provinciaal reglement ter ondersteuning van 
podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent':
goedkeuring

3. Kennisgeving nr. 208 Vijfde reeks interne kredietaanpassingen 2013:
kennisneming

4. 212 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: buitengewone algemene 
vergadering van 18 december 2013 bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

5. 213 Intergemeentelijke vereniging Haviland: buitengewone algemene 
vergadering van 19 december 2013
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

6. 214 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist Mattheos te 
Leuven - goedkeuring meerjarenplan 2014 - 2019 - aktename 
budget 2014:
goedkeuring

7. 215 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - goedkeuring 
meerjarenplan 2014 - 2019 - aktename budget 2014:
goedkeuring

8. 216 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - goedkeuring 
meerjarenplan 2014 - 2019 - aktename budget 2014:
goedkeuring

9. 217 Ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Bloso-centrum 
Hofstade' te Zemst - voorlopige vaststelling:
goedkeuring
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10. 218 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening van de 
gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur – regio 
Hageland – Natuur- bos- en landbouwgebieden Heverleebos en 
Meerdaalwoud’ 
advies openbaar onderzoek:
goedkeuring

11. 221 Samenwerkingsovereenkomst met de Nationale Proeftuin voor 
Witloof vzw: 
goedkeuring

12. 222 POM Vlaams-Brabant: goedkeuring van de 
ontwerpbeheersovereenkomst tussen de provincie en de POM 
Vlaams-Brabant:
goedkeuring

13. 223 Goedkeuring protocolovereenkomst tussen de vzw 
Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-
Brabant:
goedkeuring

14. 225 Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen Vlabra’ccent 
vzw en de provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

15. 227 Nieuwe wijziging van het provinciaal reglement ter ondersteuning 
van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking 
of potentieel:
goedkeuring

16. 230 Aanwijzing provinciale vertegenwoordigers voor en benoeming 
leden van de raad van bestuur van Vlabinvest APB:
goedkeuring

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 11 december 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 209 Herformulering van de missie en visie van het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant:
goedkeuring

2. 210 Bepaling van prioritaire en niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en 
indeling van beleidsdomeinen in beleidsvelden:
goedkeuring
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 17 december 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. Voorstel nr. 211 De meerjarenplanning 2014-2019 en het budgetjaar 2014:
goedkeuring

2. Voorstel nr. 219 Wijziging pensioenreglement tweedepijler contractuelen van de 
Provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

3. Voorstel nr. 220 Provincieraadsvoorstel goedkeuring wijziging van de statuten van 
het autonoom provinciebedrijf VERA:
goedkeuring

4. Voorstel nr. 224 Goedkeuring van de gebruiksovereenkomsten en de 
bewaargevingsovereenkomsten tussen de provincie Vlaams-
Brabant en ‘de FOD Binnenlandse Zaken, federale diensten van de 
provinciegouverneur van Vlaams-Brabant’, alsook met ‘de federale 
diensten van de adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant’:
goedkeuring

5. Voorstel nr. 226 Provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door de 
commissie sociale dienst in de medische kosten ten gunste van de 
personeelsleden en gepensioneerden van de provincie Vlaams-
Brabant:
goedkeuring

6. Voorstel nr. 228 Goedkeuring van de Meerpartijenovereenkomst van 7 april 2008 
i.v.m. het kantorencomplex ‘De Vesten’ en machtiging om deze 
overeenkomst te formaliseren in een authentieke akte:
goedkeuring

7. Voorstel nr. 229 Provinciehuis Vlaams-Brabant goedkeuring bijzonder bestek 
‘vervanging nood-en buitendeuren in het 
provinciehuis’vaststelling van de wijze van gunnen:
goedkeuring

8. Voorstel nr. 231 Kennisneming van de evaluatie van de bestaande 
beheersovereenkomst en goedkeuring van de nieuwe 
beheersovereenkomst gesloten tussen het autonoom 
provinciebedrijf VERA en de provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring
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9. Voorstel nr. 232 VERA: jaarverslag, controleverslag van de bedrijfsrevisor, verslag 
van de commissarissen, jaarrekening 2012, begroting en 
ondernemingsplan 2013: goedkeuring en kennisneming:
goedkeuring

10. Voorstel nr. 233 Aanwijzing provinciale vertegenwoordigers voor en benoeming 
leden van de raad van bestuur van VERA:
goedkeuring

11. Kennisgeving nr. 234 Zesde reeks interne kredietaanpassingen 2013:
kennisname

12. Kennisgeving nr. 235 Zevende reeks interne kredietaanpassingen 2013:
kennisname

13. Voorstel nr. 236 VERA – budgetvoorstel 2014 en meerjarenplanning 2014-2019:
goedkeuring

Deze overzichtslijsten van de raadsbesluiten worden opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 19 december 2013
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Nr. 68 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van
de provincie voor het jaar 2012
(Directie financiën – dienst provinciebelastingen, boekhouding en thesaurie )

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 66 § 2 en § 4 van de Provinciewet;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale 
boekhouding;

Gelet op de brief van het Rekenhof van 29 oktober 2013 met referentie N09-3.701.431 B1 met als 
bijlage het rapport betreffende de rekeningen over het jaar 2012;

Overwegende dat de beheersrekeningen, de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening en de bijlagen door de financieel beheerder werden 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 2 juni 1999 betreffende de 
algemene regeling van de provinciale boekhouding en dat deze rekeningen door de deputatie in 
vergadering van 12 september 2013 werden goedgekeurd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De jaarrekeningen 2012: de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de toelichting bij de 
balans en resultatenrekening en de afschrijvingstabel voor het dienstjaar 2012 worden vastgesteld.

Leuven, 10 december 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, 12 december 2013
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Nr. 69 Invoering 'Provinciaal reglement ter ondersteuning van 
podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent'
(Directie vrije tijd – dienst jeugd)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen;

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

Gelet op het artikel 8, 4° van het Vlaams Decreet betreffende de ondersteuning en stimulering van het 
lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid van 6 juli 2012 krijgen 
provinciebesturen de opdracht tot het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong 
artistiek talent, overeenkomstig de bepalingen opgenomen in een bestuursakkoord zoals vermeld in 
artikel 2 van het Provinciedecreet;

Gelet op het bestuursakkoord, hoofdstuk II: beleidsveld jeugd, ‘Het voeren van een impulsbeleid ter 
ondersteuning van jong artistiek talent’: 5. De provincie ontwikkelt een instrumentarium dat culturele 
initiatieven stimuleert om rekening te houden met de vragen, wensen en behoeften van kinderen en 
jongeren;

Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad en van de provinciale raadscommissie jeugd, 
cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en domeinen;   

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het reglement ter ondersteuning van podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent, als bijlage bij 
dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 10 december 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, 12 december 2013



269

Provinciaal reglement ter ondersteuning van podiumkansen voor jong Vlaams-
Brabants talent

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 een subsidie 
toekennen voor het stimuleren van podiumkansen voor jong Vlaams-Brabants talent.

§2. Dit reglement heeft als doel het stimuleren van kwalitatieve podiumkansen voor jong Vlaams-
Brabants talent dat eigen werk brengt. 

Art. 2 - Begunstigden
§1. De subsidie kan toegekend worden aan vzw’s, feitelijke verenigingen, en gemeentelijke overheden 
(hierna ‘organisator’ genoemd) die podiumkansen creëren voor jong Vlaams-Brabants talent. 

§2. Indien een gemeentelijke overheid een subsidie aanvraagt, moet uit de aanvraag duidelijk blijken 
dat jongeren(organisaties) betrokken worden bij het project.

Art. 3 - Voorwaarden
§1. De organisator kan een subsidieaanvraag indienen, wanneer hij Vlaams-Brabants talent in het 
programma van het evenement opneemt.

§2.1 Onder ‘jong Vlaams-Brabants talent’ worden acts met een duidelijk aantoonbare Vlaams-
Brabantse link verstaan, waarbij minstens de helft van de leden gedomicilieerd is in Vlaams-Brabant 
en jonger is dan 30 jaar. (Bijvoorbeeld een groep die geselecteerd werd voor Rockvonk) 

§2.2. Bands die geselecteerd werden voor Rockvonk worden in elk geval beschouwd als jong Vlaams-
Brabants talent

§3. De subsidie kan aangewend worden voor de praktische organisatie en programmatie van het 
evenement. Door de subsidie aan te vragen, verbindt de organisator zich ertoe om het optreden 
kwalitatief te begeleiden, zowel voor de artiest als voor het publiek. 

§4. De organisator organiseert de podiumkans, het optreden, de concertreeks of het festival op het 
grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant

§5. Het jonge Vlaams-Brabantse talent creëert in grote mate zelf zijn materiaal. De subsidie is bedoeld 
om het aantal podiumkansen voor jonge makers die zelf hun materiaal maken en brengen te 
vergroten en te verbeteren.

§6. De subsidie kan aangewend worden voor eenmalige concerten of podiumavonden, festivals of 
organisaties met jaarwerking.

6.1 Concerten of podiumavonden
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dienen concerten of podiumavonden als doelstelling 
te hebben het aanbieden van podiumkansen aan jong Vlaams-Brabants talent. Op een concert- of 
podiumavond dient minimaal 1 jonge Vlaams-Brabantse act geprogrammeerd te staan. 

Elke organisator van een concert of podiumavond kan maximaal 3 keer per kalenderjaar een 
aanvraag doen voor een subsidie. Subsidies voor concerten of podiumavonden kunnen niet 
gecombineerd worden met een subsidie voor een jaarwerking.

6.2 Festivals
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dienen onder ‘festivals’ evenementen begrepen te 
worden waarop per dag minstens 5 live-acts geprogrammeerd staan. Op het festival dienen minstens 
3 jonge, Vlaams-Brabantse acts geprogrammeerd te staan, waarvan minstens 1 op het hoofdpodium.
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Een festival moet minstens 3 voorafgaande edities gekend hebben met per editie minimaal 500 
bezoekers. Een startend festival of festivals met minder dan 500 bezoekers kunnen een aanvraag 
doen volgens de voorwaarden van een concert- of podiumavond.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dient het festival ook minstens een regionale 
uitstraling te hebben. Dit moet blijken uit het verspreiden van het promotiemateriaal.

Een festival kan maximaal 1 keer per kalenderjaar een subsidie aanvragen.

6.3 Organisaties met een jaarwerking
Organisaties die meerdere keren per jaar een concert of podiumavond organiseren, kunnen een 
subsidie krijgen voor hun jaarwerking. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, dienen 
doorheen het jaar minstens 5 jonge, Vlaams-Brabantse acts te spelen op minimaal 3 verschillende 
dagen.

§7. Het concert, de podiumavond, het festival of de jaarwerking dient zich hoofdzakelijk op jongeren 
tussen 15 en 30 jaar te richten.

§8. Uitgesloten voor subsidiëring zijn:

- privé-optredens en schoolvoorstellingen: alle gesubsidieerde evenementen moeten publiek 
toegankelijk zijn;

- voorstellingen die passen binnen een organisatie die voortkomt uit een lesopdracht;
- evenementen waarop de organisator zijn eigen act programmeert;
- optredens van covergroepen;

- dj-acts op fuiven en feesten;
- acts die als ‘live on tape’ omschreven kunnen worden; 
- voorstellingen met acts die kunnen gesubsidieerd worden via (een van) volgende provinciale 

subsidiereglementen: de provinciale koortornooien, het provinciaal toneeltornooi of de 
provinciale orkestentornooien. 

§9. Het budget m.b.t. het evenement moet een volledig zicht geven op alle inkomsten en uitgaven. De 
subsidiabele kosten moeten volledig en transparant uitgewerkt zijn in het ingediende budget. De enige 
subsidiabele kosten zijn:

- de artistieke kosten: het artistieke budget, opgesplitst per act;
- de productiekosten (o.a. licht, geluid, podium, zaal …);
- de promotie- en communicatiekosten.

§10. De subsidie kan nooit meer dan 50% van het totaal van deze uitgaven bedragen.

§11.1. De subsidie voor concerten of podiumavonden bedraagt maximaal 500 euro. Voor één act 
die voldoet aan de voorwaarden van dit subsidiereglement bedraagt de subsidie maximaal 150 euro. 
Voor 2 acts die voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement bedraagt de subsidie 
maximaal 300 euro. Vanaf 3 acts die voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement bedraagt 
de subsidie maximaal 500 euro. Deze subsidies bedragen telkens maximaal 50% van de door de 
provincie aanvaarde kosten.

§11.2. De subsidie voor festivals is afhankelijk van de voorgaande edities.

Een festival moet minstens 3 voorafgaande edities gekend hebben met per editie minimaal 500 
bezoekers. Een startend festival of festivals met minder dan 500 bezoekers kunnen een aanvraag 
doen volgens de voorwaarden van een concert- of podiumavond.

Vanaf de daaropvolgende edities kunnen festivals via dit reglement een aanvraag indienen voor een 
subsidie van maximaal 2.500 euro. 

De toekenning gebeurt op basis van het gemiddeld aantal bezoekers van de drie voorgaande edities:

- festivals met gemiddeld 500 tot 2.000 bezoekers: maximaal 1.000 euro;
- festivals met gemiddeld 2.000 tot 5.000 bezoekers: maximaal 2.000 euro;
- festivals met meer dan 5000 bezoekers: maximaal 2.500 euro.



271

Ook deze subsidies bedragen telkens maximaal 50% van de door de provincie aanvaarde kosten.
§11.3. De subsidie voor jaarwerkingen is afhankelijk van de voorgaande jaren.

Het eerste jaar kunnen organisaties met een jaarwerking een aanvraag indienen volgens de 
voorwaarden van concert- en podiumavonden.

Vanaf het tweede jaar gebeurt de toekenning op basis van het gemiddelde aantal podiumkansen 
gedurende het voorgaande jaar:

- minstens 5 Vlaams-Brabantse acts op minstens 3 verschillende momenten: maximaal 1.500 
euro;

- meer dan 5 Vlaams-Brabantse acts op minstens 4 verschillende momenten: maximaal 2.500 
euro.

Ook deze subsidies bedragen telkens maximaal 50% van de door de provincie aanvaarde kosten.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een gedetailleerde begroting met alle voorziene inkomsten en uitgaven;
3° een exemplaar van het promotiemateriaal (indien beschikbaar, anders toevoegen van zodra

beschikbaar);
4° een overzicht van de geprogrammeerde acts met adresgegevens en leeftijd van de artiesten 

(indien beschikbaar, anders toevoegen zodra beschikbaar);
5° voor concerten, podiumavonden en festivals dient er vanaf de tweede editie een verslag van 

de voorbije edities bijgevoegd te worden;
6° voor jaarwerkingen dient er een verslag van het voorbije jaar toegevoegd te worden.

§2.1. De aanvraag voor een concert- of podiumavond of festival moet uiterlijk 2 maanden vóór de 
datum waarop het evenement zal plaatsvinden, ingediend zijn.

§2.2. De aanvraag voor jaarwerking moet uiterlijk op 31 januari van het betreffende subsidiejaar 
ingediend zijn.

§3. De vorige subsidieaanvraag in het kader van ditzelfde reglement moet voldoende verantwoord 
zijn, voor een nieuwe subsidie aangevraagd kan worden.

§4. Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op één 
van volgende digitale wijzen indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant (digitaal 
aanvraagdossier):

a) bij voorkeur, online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies, indien beschikbaar. In dit 
geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het 
provinciaal systeem;

b) het per e-mail verzenden van het volledige aanvraagdossier 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

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

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

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
§1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
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§2. De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.
Art. 7 - Algemene bepalingen
§1. De organisator vermeldt op alle communicatie en promomateriaal het logo van de provincie 
Vlaams-Brabant

§2. De organisator stelt voor het gesubsidieerde evenement minimaal 10 vrijkaarten ter beschikking 
van de provincie Vlaams-Brabant

§3. De organisator laat de provincie Vlaams-Brabant toe het evenement bezoeken met een 
promoteam of werkt indien gevraagd mee om een campagne bekend maken op het evenement. 
(Bijvoorbeeld de campagne rond gehoorschade)

§4. ‘Bij voorkeur gebruikt men Nederlands voor de communicatie. De eerste taal voor het 
communiceren van de praktische informatie over het evenement, zoals ‘toegang’ of ‘deuren’, is het 
Nederlands.’

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

§2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

3° voor concerten of podiumavonden worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het 
provinciebestuur:

a) een lijst van de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
b) een kopie van de contracten met de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
c) een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven;
d) kopieën van rekeningen/facturen ter waarde van minimaal 2 keer het 

gesubsidieerde bedrag (de subsidie bedraagt maximaal 50% van de door de 
provincie aanvaarde kosten);

4° voor festivals worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een lijst van de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
c) een kopie van de contracten met de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
d) een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven;
e) kopieën van rekeningen/facturen ter waarde van minimaal 2 keer het 

gesubsidieerde bedrag (de subsidie bedraagt maximaal 50% van de door de 
provincie aanvaarde kosten);

5° voor jaarwerkingen worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een evaluatieverslag van de jaarwerking;
b) een lijst van de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
c) een kopie van de contracten met de geprogrammeerde Vlaams-Brabantse acts;
d) een gedetailleerde afrekening met inkomsten en uitgaven;
e) kopieën van rekeningen/facturen ter waarde van minimaal 2 keer het 

gesubsidieerde bedrag (de subsidie bedraagt maximaal 50% van de door de 
provincie aanvaarde kosten).

§3. De provincie Vlaams-Brabant kan bijkomend aan de organisator een gedetailleerde lijst opvragen 
met de namen, geboortedata en woonplaatsen van de leden van de geprogrammeerde acts waarvan 
ze deze gegevens nog niet kent. 

§ 4.1. Voor concerten, podiumavonden en festivals moeten alle bewijsstukken uiterlijk 2 maanden na 
het einde van het project ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4, §4, of ten laatste bij 
de aanvraag van een nieuwe subsidie in hetzelfde jaar.
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§ 4.2. Voor jaarwerkingen moeten alle bewijsstukken,  hetzij bij het indienen van een nieuwe 
aanvraag, hetzij uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het werkingsjaar waarvoor de subsidie 
toegekend wordt, ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4,§4.
Art. 9 - Sancties
§1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder §3 vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 8, §4 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 

naleeft.

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden opgelegd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de 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 de gesubsidieerde handeling of activiteit 
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. 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 70 Nieuwe wijziging van het provinciaal reglement ter ondersteuning 
van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking 
of potentieel
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een 
bovenlokale werking of potentieel, goedgekeurd door de provincieraad op 27 maart 2012;

Gelet op het Decreet betreffende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid van 6 juli 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de formulering van de Vlaamse
beleidsprioriteiten voor het Cultureel-erfgoeddecreet van 14 september 2012;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Cultureel-
erfgoeddecreet van 1 februari 2013;

Gelet op het Protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG over de 
uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid; 

Gelet op het Bestuursakkoord tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Regering;

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 bestuursniveau het best geplaatst is om een regierol te vervullen op 
vlak van regionale depotwerking;

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;

Overwegende dat ondersteuning van lokale collectiebeheerders en gemeentebesturen het fundament 
is waarop het regionale depotbeleid gebouwd wordt;

Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan stelt dat subsidies voor het erfgoedveld een 
belangrijke ondersteuning vormen; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale 
werking of potentieel, goedgekeurd op 27 maart 2012, wordt als volgt gewijzigd:

 De titel van het reglement wordt gewijzigd in: 
‘Provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in bovenlokale of gezamenlijke 
erfgoeddepots’;

 Artikel 1 – Doel wordt aangepast als volgt:
“§ 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 een subsidie toekennen voor projecten van infrastructurele of technische aard voor 
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de duurzame en professionele bewaring en valorisatie van erfgoedcollecties in Vlaams-
Brabant.”;

 Volgend artikel 2 – Toepassingsgebied wordt toegevoegd:
“§ 1. De subsidie is bedoeld voor collectiegerichte projecten ter bewaring van 
erfgoedcollecties in bovenlokale of gezamenlijke erfgoeddepots. 
§ 2. Projecten op basis van een doordacht concept, die leiden tot een optimalisering van de 
beschikbare depotruimte en de werking als erfgoeddepot, komen voor subsidiëring in 
aanmerking.  Hieronder worden verstaan:

1°  zuivere infrastructuurwerken: verbouwing of nieuwbouw. Ook opfrissingwerken 
komen in aanmerking voor zover zij een verbetering van de bewaaromstandigheden in 
de depotruimte bewerkstelligen;
2°  inrichting: de aankoop en het plaatsen van rekken en ander opbergmeubilair, 
meetapparatuur, klimaatinstallaties, beveiligingsingrepen ...;
3°  materiaal voor bewaring en onderhoud: de aankoop van verpakkings- en 
conserveringsmateriaal, specifieke onderhoudstoestellen en -producten, 
calamiteitenkits, transportmateriaal ..., in overeenstemming met (internationale) 
standaarden en kwaliteitseisen;
4°  plannen en studies: voorbereidend onderzoek inzake de bouw, aanpassing en / of 
inrichting van erfgoeddepots en depotruimtes, klimaatsurveys, volume- en 
draagkrachtberekening, beveiligingsplan, calamiteitenplan …;
5°  depotbeheersystemen, zoals de aankoop en implementatie van een systeem voor 
standplaatsbepaling enz.”;

 Volgend artikel 3 – Definities wordt toegevoegd:
“1. Erfgoeddepot: depot waar zowel roerend erfgoed, archiefstukken, oude boeken of 
documentatie kunnen worden bewaard, als ook onroerend erfgoed zoals archeologische 
vondsten en / of bouwfragmenten of interieurelementen van waardevol onroerend erfgoed. 
Een erfgoeddepot kan zowel betrekking hebben op het traditionele museum- of 
archeologische depot, het depot van culturele archiefinstellingen, documentatiecentra en 
erfgoedbibliotheken, als op opslagruimten en reserves van heemkundige en geschiedkundige 
kringen, erfgoedverenigingen, kerkfabrieken of allerhande verenigingen.
2. Bovenlokaal erfgoeddepot: depot waarvan de werking voor erfgoed het lokale niveau 
overstijgt.
3. Een gezamenlijk erfgoeddepot: depot dat naast de eigen erfgoedcollectie ook openstaat 
voor de bewaring van objecten of erfgoedcollecties van andere externe erfgoedbeheerders, 
hetzij permanent, hetzij als tijdelijke bewaaroplossing voor objecten of collecties die niet in hun 
oorspronkelijke bewaarplaats bewaard kunnen worden.”;

 Artikel 2 – Begunstigden wordt artikel 4. Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd;
 Artikel 3 – Voorwaarden wordt artikel 5. Dit artikel wordt aangepast als volgt:

“§ 1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de projecten voldoen aan de 
volgende voorwaarden:
1° het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van de provincie;
2° het project moet betrekking hebben op erfgoed uit de provincie; 
3° de aanvrager moet een visie hebben rond de valorisatie van het in depot bewaarde 

erfgoed op lange termijn;
4° het project moet onderbouwd zijn met een financieel plan met realistische kostenraming en 

inkomsten (bij infrastructuur en inrichting op basis van een offerte);
5° de aanvrager moet over de betrokken infrastructuur beschikken als eigenaar of indien hij 

huurder, erfpachter of gebruiker is, de beschikkingsmacht hebben voor een periode van 
minimaal tien jaar;

6° de aanvrager moet de vastgelegde erfgoedbestemming en exploitatie handhaven 
gedurende een termijn van ten minste tien jaar. De aanvrager moet een geschreven 
verbintenis aangaan de ontvangen subsidie terug te betalen indien hij, zonder toestemming 
van de deputatie, de bestemming of exploitatie gewijzigd heeft van het onroerend goed 
waarvoor de investeringssubsidie aangevraagd werd;

7° het project moet relevant en haalbaar zijn.
§ 2. Bij de bepaling van de omvang van de provinciale subsidie gelden onderstaande 
beperkingen:
1° de subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de aanvaardbare kosten (incl. btw);
2° voor infrastructuurwerken en/of inrichting kan per aanvrager en per periode van drie jaar 

maximaal 50.000 euro toegekend worden;
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3° voor plannen en studies kan er per dossier maximaal 5.000 euro toegekend worden;
4° voor materiaal voor bewaring en onderhoud en / of depotbeheersystemen kan er per 

dossier minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro toegekend worden.
§ 3. De volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
1° personeelskosten;
2° projecten die reeds nominatief of op basis van een ander provinciaal reglement 

                 gesubsidieerd werden;
3° restauratiewerken aan beschermde monumenten;
4° restauratie van objecten;
5° premies en verzekeringen;
6° kosten voortvloeiend uit gebruik van nutsvoorzieningen.”;

 Artikel 4 – Aanvraagprocedure wordt artikel 6. Dit artikel wordt aangepast als volgt:
“§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;

2° het dossier dient onderstaande gegevens te bevatten:
a) in geval van infrastructuurwerken, inrichting, materiaal voor bewaring en 

onderhoud, plannen en studies en depotbeheersystemen:
1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);  
2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang, materiaalsoort(en) 

...;
3)  omschrijving van de (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor 

collectiebeleid en registratieplan, (hierbij rekening houdend met 
(internationale) standaarden en procedures en bij voorkeur gekoppeld aan 
Erfgoedplus.be), en met voldoende garanties voor een exploitatie op lange 
termijn (zowel qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van gebouwen, 
enz.);

4) motivatie van de bovenlokale en /of gezamenlijke dimensie van de 
(toekomstige) depotwerking, met aanduiding van (boven)lokale relevantie van 
de werking, draagvlak, partnerschappen en procedures;

5)  probleemstelling;
6)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle 

uitgaven; 
7)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

b) in geval van infrastructuurwerken moet het dossier eveneens bevatten:
1)  gedetailleerde beschrijving van de werken met een voorstel van de wijze van 

gunning van de werken, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen 
ter verduidelijking, met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van 
de motivatie in functie van de probleemstelling;

2)  het verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciaal 
(depot)consulent.

c) in geval van inrichting moet het dossier eveneens bevatten:
1)  inrichtingsplan, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen ter 

verduidelijking, met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van de 
motivatie in functie van de probleemstelling;

2)  het verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciaal 
(depot)consulent.

d)  in geval van materiaal voor bewaring en onderhoud moet het dossier eveneens 
bevatten:

1) overzicht van de bewaringsmaatregelen en omschrijving van de motivatie in 
functie van de probleemstelling.

e) in geval van plannen en studies moet het dossier eveneens bevatten:
1) omschrijving van het onderzoek en van de motivatie in functie van de 

probleemstelling.
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f) in geval van depotbeheersystemen moet het dossier eveneens bevatten:
1) omschrijving van het geselecteerde systeem en van de motivatie in functie 

van de probleemstelling.

§ 2. a)  de aanvraag voor infrastructuurwerken en / of inrichting kan gedurende het hele jaar 
ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 januari en ten laatste 
één maand voor de start van het project ingediend zijn om in aanmerking te komen 
voor de respectieve verwerkingsronde. 

b)  de aanvraag voor materiaal voor bewaring en onderhoud, plannen en studies  en / of 
depotbeheersystemen kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op 
straffe van verval uiterlijk 15 januari of 15 juni en ten laatste één maand voor de start 
van het project ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde.

        
§ 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 mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar 
erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be . In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.”;

 Artikel 5 – Beoordelingsprocedure wordt artikel 7. Dit artikel wordt aangepast als volgt:
“§ 1. De deputatie toetst, na advies van de commissie depotinfrastructuur, elke aanvraag aan 
de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.
§ 3. De aanvragen worden telkens na afloop van de in art. 6, § 2, in dit reglement vermelde 
termijn van indiening afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.”;

 Artikel 6 – Betalingsmodaliteiten wordt artikel 8. Voor het overige blijft dit artikel ongewijzigd; 
 Artikel 7 – Verantwoordingsprocedure wordt artikel 9. Dit artikel wordt aangepast als volgt:

“§ 1. In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige toelagen, wordt de regeling opgelegd zoals 
bepaald in de onderstaande paragrafen van dit artikel.
§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:

1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze toegekend werd;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de 

infrastructuur en inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte 
aanwending van de toegekende subsidie te kunnen controleren.

§ 3. Voor toegekende subsidiebedragen onder de 24.750 euro worden volgende 
bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening;
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.
§ 4. Voor toegekende subsidiebedragen van 24.750 euro en meer worden volgende 
bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en resultatenrekening;
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.
§ 5. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 1 oktober van het jaar volgend op het jaar van 
toekenning van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 6, § 3, van dit 
reglement”;

 Artikel 8 – Sancties wordt artikel 10. Dit artikel wordt aangepast als volgt:
“§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3, van dit artikel,
vermelde sancties opleggen indien de subsidieaanvrager:
1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
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2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 9, § 5, van dit reglement 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 drie jaar, te rekenen vanaf de datum van 
schriftelijke betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of 
activiteit lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal 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.”;

 Volgend Artikel 11 – Overgangsmaatregel wordt toegevoegd:
“Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen ook de aanvragers aan wie in 2012 of 2013 
subsidies voor infrastructuurwerken en / of inrichting werden toegekend op basis van het 
reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking 
en potentieel van 27 maart 2012 maximaal 50.000 euro toegekend krijgen per periode van 
drie jaar. De periode van drie jaar wordt gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin zij de 
eerste subsidie toegekend kregen. Het reeds in 2012 of 2013 toegekende subsidiebedrag 
wordt in mindering gebracht van dit maximumbedrag.”;

 Volgend Artikel 13 – Opheffing reglement wordt toegevoegd:
“Dit reglement heft het reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met 
een bovenlokale werking en potentieel van 27 maart 2012 op.”;

 In artikel 13 wordt vastgelegd dat het nieuwe reglement onmiddellijk in werking treedt.

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

Art. 3
De wijziging van het provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met 
een bovenlokale werking of potentieel, zoals goedgekeurd door de provincieraad op 22 oktober 2013, 
wordt als onbestaande beschouwd.

Art. 4
Als overgangsbepaling geldt dat alle aanvragen ingediend na de ronde van indiening van 15 juni 
2013, behandeld worden volgens het gewijzigde reglement.

Leuven, 10 december 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, 20 december 2013
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van investeringen in bovenlokale of 
gezamenlijke erfgoeddepots

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 een subsidie 
toekennen voor projecten van infrastructurele of technische aard voor de duurzame en professionele 
bewaring en valorisatie van erfgoedcollecties in Vlaams-Brabant.

Art. 2 – Toepassingsgebied

§ 1. De subsidie is bedoeld voor collectiegerichte projecten ter bewaring van erfgoedcollecties in 
bovenlokale of gezamenlijke erfgoeddepots. 

§ 2. Projecten op basis van een doordacht concept, die leiden tot een optimalisering van de 
beschikbare depotruimte en de werking als erfgoeddepot, komen voor subsidiëring in aanmerking.  
Hieronder worden verstaan:

1°  zuivere infrastructuurwerken: verbouwing of nieuwbouw. Ook opfrissingwerken komen in 
aanmerking voor zover zij een verbetering van de bewaaromstandigheden in de depotruimte 
bewerkstelligen;
2°  inrichting: de aankoop en het plaatsen van rekken en ander opbergmeubilair,  
meetapparatuur, klimaatinstallaties, beveiligingsingrepen ...;
3°  materiaal voor bewaring en onderhoud: de aankoop van verpakkings- en 
conserveringsmateriaal, specifieke onderhoudstoestellen en -producten, calamiteitenkits, 
transportmateriaal ..., in overeenstemming met (internationale) standaarden en 
kwaliteitseisen;
4°  plannen en studies: voorbereidend onderzoek inzake de bouw, aanpassing en / of 
inrichting van erfgoeddepots en depotruimtes, klimaatsurveys, volume- en 
draagkrachtberekening, beveiligingsplan, calamiteitenplan …;
5°  depotbeheersystemen, zoals de aankoop en implementatie van een systeem voor 
standplaatsbepaling enz.

Art. 3 – Definities

1. Erfgoeddepot: depot waar zowel  roerend erfgoed, archiefstukken, oude boeken of 
documentatie kunnen worden bewaard, als ook onroerend erfgoed zoals archeologische 
vondsten en / of bouwfragmenten of interieurelementen van waardevol onroerend erfgoed. 
Een erfgoeddepot kan zowel betrekking hebben op het traditionele museum- of 
archeologische depot, het depot van culturele archiefinstellingen, documentatiecentra en 
erfgoedbibliotheken, als op opslagruimten en reserves van heemkundige en geschiedkundige 
kringen, erfgoedverenigingen, kerkfabrieken of allerhande verenigingen.

2. Bovenlokaal erfgoeddepot: depot waarvan de werking voor erfgoed het lokale niveau 
overstijgt.

3. Een gezamenlijk erfgoeddepot: depot dat naast de eigen erfgoedcollectie ook openstaat
voor de bewaring van objecten of erfgoedcollecties van andere externe erfgoedbeheerders, 
hetzij permanent, hetzij als tijdelijke bewaaroplossing voor objecten of collecties die niet in hun 
oorspronkelijke bewaarplaats bewaard kunnen worden.

Art. 4 - Begunstigden

§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan:
1° openbare besturen;
2° autonome, gemeentelijke overheidsbedrijven;
3° feitelijke verenigingen;
4° vzw's;
5° projectverenigingen;
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6° overige organisaties met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk.

§ 2. De aanvrager moet gevestigd zijn in Vlaams-Brabant of werkzaam zijn in Vlaams-Brabant.

Art. 5 - Voorwaarden

§ 1. Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moeten de projecten voldoen aan de volgende 
voorwaarden:

1° het project moet gerealiseerd worden op het grondgebied van de provincie;
2° het project moet betrekking hebben op erfgoed uit de provincie; 
3° de aanvrager moet een visie hebben rond de valorisatie van het in depot bewaarde erfgoed 

op lange termijn;
4° het project moet onderbouwd zijn met een financieel plan met realistische kostenraming en 

inkomsten (bij infrastructuur en inrichting op basis van een offerte);
5° de aanvrager moet over de betrokken infrastructuur beschikken als eigenaar of indien hij 

huurder, erfpachter of gebruiker is, de beschikkingsmacht hebben voor een periode van 
minimaal tien jaar;

6° de aanvrager moet de vastgelegde erfgoedbestemming en exploitatie handhaven gedurende 
een termijn van ten minste tien jaar. De aanvrager moet een geschreven verbintenis aangaan 
de ontvangen subsidie terug te betalen indien hij, zonder toestemming van de deputatie, de 
bestemming of exploitatie gewijzigd heeft van het onroerend goed waarvoor de 
investeringssubsidie aangevraagd werd;

7° het project moet relevant en haalbaar zijn.

§ 2. Bij de bepaling van de omvang van de provinciale subsidie gelden onderstaande beperkingen:
1° de subsidie bedraagt maximaal vijftig procent van de aanvaardbare kosten (incl. btw);
2° voor infrastructuurwerken en/of inrichting kan per aanvrager en per periode van drie jaar 

maximaal 50.000 euro toegekend worden;
3° voor plannen en studies kan er per dossier maximaal 5.000 euro toegekend worden;
4° voor materiaal voor bewaring en onderhoud en / of depotbeheersystemen kan er per dossier 

minimaal 500 euro en maximaal 2.500 euro toegekend worden.

§ 3. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
1° personeelskosten;
2° projecten die reeds nominatief of op basis van een ander provinciaal reglement 

                 gesubsidieerd werden;
3° restauratiewerken aan beschermde monumenten;
4° restauratie van objecten;
5° premies en verzekeringen;
6° kosten voortvloeiend uit gebruik van nutsvoorzieningen.

Art. 6 - Aanvraagprocedure

§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;

2° het dossier dient onderstaande gegevens te bevatten:
a) in geval van infrastructuurwerken, inrichting, materiaal voor bewaring en onderhoud, 

plannen en studies en depotbeheersystemen:
    1)  algemene voorstelling van de aanvrager en / of betrokken organisatie(s);  
    2)  omschrijving van de betrokken collectie(s): aard, omvang, materiaalsoort(en) ...;
    3)  omschrijving van de (toekomstige) depotwerking, met aandacht voor collectiebeleid en 

registratieplan, (hierbij rekening houdend met (internationale) standaarden en 
         procedures en bij voorkeur gekoppeld aan Erfgoedplus.be), en met voldoende 
         garanties voor een exploitatie op lange termijn (zowel qua personeel, 
         werkingsbudgetten, onderhoud van gebouwen, enz.);
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4) motivatie van de bovenlokale en /of gezamenlijke dimensie van de (toekomstige) 
depotwerking, met aanduiding van (boven)lokale relevantie van de werking, 
draagvlak, partnerschappen en procedures; 

    5)  probleemstelling;
    6)  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng en alle uitgaven; 
    7)  het rekeningnummer waarop de subsidie gestort kan worden;

b) in geval van infrastructuurwerken moet het dossier eveneens bevatten:
1) gedetailleerde beschrijving van de werken met een voorstel van de wijze van gunning 

van de werken, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen ter verduidelijking, 
met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van de motivatie in functie van 
de probleemstelling;

2) het verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciaal (depot)consulent.

c)   in geval van inrichting moet het dossier eveneens bevatten:
1) inrichtingsplan, samen met foto's, plannen en / of ontwerptekeningen ter 

verduidelijking, met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn en van de 
motivatie in functie van de probleemstelling;

2) het verslag van het voorafgaand plaatsbezoek door de provinciaal (depot)consulent.

d) in geval van materiaal voor bewaring en onderhoud moet het dossier eveneens bevatten:
1) overzicht van de bewaringsmaatregelen en omschrijving van de motivatie in functie 

van de probleemstelling.

e) in geval van plannen en studies moet het dossier eveneens bevatten:
1) omschrijving van het onderzoek en van de motivatie in functie van de 

probleemstelling.

f) in geval van depotbeheersystemen moet het dossier eveneens bevatten:
1) omschrijving van het geselecteerde systeem en van de motivatie in functie van de

probleemstelling.

§ 2. a) de aanvraag voor infrastructuurwerken en / of inrichting kan gedurende het hele jaar ingediend 
worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 januari en ten laatste één maand voor de 
start van het project ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve 
verwerkingsronde. 

b) de aanvraag voor materiaal voor bewaring en onderhoud, plannen en studies  en / of 
depotbeheersystemen kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe 
van verval uiterlijk 15 januari of 15 juni en ten laatste één maand voor de start van het project 
ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde.

        

§ 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 mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden naar 

erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be . In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 7 - Beoordelingsprocedure

§ 1. De deputatie toetst, na advies van de commissie depotinfrastructuur, elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

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

§ 3. De aanvragen worden telkens na afloop van de in art. 6, § 2, in dit reglement vermelde termijn 
van indiening afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.
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Art. 8 - 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.

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

Art. 9 - Verantwoordingsprocedure

§ 1. In toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, wordt de regeling opgelegd zoals bepaald in de onderstaande 
paragrafen van dit artikel.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze toegekend werd;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren.

§ 3. Voor toegekende subsidiebedragen onder de 24.750 euro worden volgende bewijsstukken 
bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening;
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.

§ 4. Voor toegekende subsidiebedragen van 24.750 euro en meer worden volgende bewijsstukken 
bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en resultatenrekening;
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.

§ 5. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 1 oktober van het jaar volgend op het jaar van toekenning 
van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 6, § 3, van dit reglement.

Art. 10 - Sancties

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3, van dit artikel, vermelde 
sancties opleggen indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 9, § 5, van dit reglement 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;
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3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 
reglement gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal 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. 11 – Overgangsmaatregel

Bij wijze van overgangsmaatregel kunnen ook de aanvragers aan wie in 2012 of 2013 subsidies voor 
infrastructuurwerken en / of inrichting werden toegekend op basis van het reglement ter ondersteuning 
van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale werking en potentieel van 27 maart 2012
maximaal 50.000 euro toegekend krijgen per periode van drie jaar. De periode van drie jaar wordt 
gerekend vanaf 1 januari van het jaar waarin zij de eerste subsidie toegekend kregen. Het reeds in 
2012 of 2013 toegekende subsidiebedrag wordt in mindering gebracht van dit maximumbedrag. 

Art. 12 – Opheffing reglement

Dit reglement heft het reglement ter ondersteuning van investeringen in erfgoeddepots met een 
bovenlokale werking en potentieel van 27 maart 2012 op.

Art. 13 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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Nr. 71 Wijziging pensioenreglement tweedepijler contractuelen van de 
provincie Vlaams-Brabant
(Directie financiën - dienst provinciebelastingen, boekhouding en thesaurie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de wet op de aanvullende pensioenen   

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het gewijzigde pensioenreglement tweede pijler contractuelen wordt goedgekeurd.

Leuven, 17 december 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, 20 december 2013
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Artikel 1. Voorwerp

Dit pensioenreglement tot invoering van een aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele 
personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant bepaalt de rechten en verplichtingen van de 
inrichter, de pensioeninstelling, de aangeslotenen en hun rechthebbenden, en de voorwaarden 
waaronder deze rechten uitgeoefend kunnen worden.

Artikel 2. Begripsomschrijving

Inrichter
Het provinciebestuur Vlaams-Brabant

Aangeslotene
Het personeelslid dat behoort tot de categorie van het personeel waarvoor de provincie Vlaams-
Brabant dit aanvullend pensioenstelsel heeft ingevoerd en die aan de aansluitingsvoorwaarden van
het pensioenreglement voldoet en de gewezen werknemer die nog altijd actuele of uitgestelde rechten
geniet overeenkomstig het pensioenreglement.

Pensioeninstelling
De verzekeringsmaatschappij aan wie de overheidsopdracht gegund werd.

Uittreding
De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de provincie Vlaams-Brabant anders dan door 
overlijden of pensionering.

Artikel 3. Aansluiting

Elk niet-onderwijzend contractueel personeelslid van de provincie Vlaams-Brabant wordt ongeacht de 
aard van de arbeidsovereenkomst, verplicht aangesloten aan het pensioenstelsel vanaf het ogenblik 
waarop hij of zij voor de eerste maal effectief arbeid presteert, indien hij of zij op of na 1 januari 2012 
door een arbeidsovereenkomst verbonden is met het provinciebestuur en minstens 25 jaar oud is.

Worden echter uitgesloten:
 Personeelsleden met een contract van interim arbeid, 
 Personeelsleden met vakantie-, studenten- en IBO-contracten (individuele beroepsopleiding) 
 Personeelsleden die activiteiten uitoefenen terwijl zij al van een wettelijk rustpensioen 

genieten.
 Loontrekkende freelancers 
 Vrijwilligers.

Om aanspraak te maken op een aanvullend pensioen, machtigt de aangeslotene de inrichter om aan 
de pensioeninstelling alle inlichtingen en bewijsstukken te bezorgen die nodig zijn voor de goede 
uitvoering van dit reglement.

De aangeslotene zal alle ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken die nodig zijn opdat de 
pensioeninstelling zijn verplichtingen tegenover de aangeslotene of zijn rechthebbenden kan 
uitvoeren, op eenvoudige aanvraag bezorgen. Indien de aangeslotene deze inlichtingen of 
bewijsstukken niet verstrekt, dan zal de uitkering opgeschort worden tot wanneer de ontbrekende 
inlichtingen en bewijsstukken overhandigd worden. De begunstigde kan in dat geval geen aanspraak 
maken op enige geldelijke vergoeding wegens de laattijdigheid van de uitkering. 

Artikel 4. Het rustpensioen

4.1 De	normale	einddatum
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De einddatum waarop het aanvullend pensioenkapitaal opeisbaar is, wordt vastgesteld op de eerste 
dag van de maand die volgt op de 65ste verjaardag van de aangeslotene. 

4.2 Blijven	werken	na	65	jaar

Indien de aangeslotene in dienst is na de normale einddatum van 65 jaar, wordt een nieuwe 
einddatum vastgesteld door de eerdere einddatum telkens met 1 jaar te verlengen. 

De aangeslotene zal dan de uitkering van zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangen wanneer hij zijn 
wettelijk pensioen opneemt of wanneer zijn arbeidsovereenkomst met de Provincie Vlaams-Brabant 
beëindigd wordt.

4.3 Vervroegde	uitkering

De aangeslotene kan de vervoegde uitkering van de pensioenrechten ontvangen wanneer zijn 
arbeidsovereenkomst met het provinciebestuur beëindigd wordt, maar ten vroegste vanaf de leeftijd 
van 60 jaar. 

Zolang de aangeslotene in dienst is van het provinciebestuur, kan hij geen vervroegde uitkering 
ontvangen. 

De vervroegde uitkering wordt berekend vertrekkend van het voorziene aanvullend pensioenkapitaal 
op de normale einddatum gebaseerd op de elementen op de einddatum. Dat pensioenkapitaal wordt 
gereduceerd teneinde een actuarieel equivalente uitkering te kunnen voorzien vanaf het ogenblik van 
vervroegde uitkering. De actuariële reductie gebeurt aan de hand van de in dit reglement voorziene 
actualisatieregels.

De vervroegde uitkering brengt het verval van het recht op een uitkering bij overlijden voor de 
einddatum mee.

4.4 Het	bedrag	van	het	aanvullend	pensioenkapitaal

Het aanvullend pensioenkapitaal is gelijk aan het vestigingskapitaal van een aanvullend rustpensioen
dat als doel heeft de helft van het verschil toe te kennen tussen enerzijds het algemeen wettelijk 
voorzien pensioen van een vastbenoemd personeelslid van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten, en anderzijds het pensioen als contractueel werknemer.

In formulevorm is het aanvullend rustpensioen:

Aanvullend Rustpensioen AR = 50% (PP- het hoogste van WP en GWP)

waarbij:
 AR= Aanvullend Rustpensioen dat betaald wordt vanaf de normale einddatum;
 PP= Het fictief overheidspensioen waarop de rechthebbende op de normale einddatum 

recht zou hebben krachtens het algemeen wettelijk voorzien pensioenstelsel van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, 
rekening houdend met de loopbaan N.

 WP = Het Werknemerspensioen als alleenstaande waarop de aangeslotene recht heeft 
op de normale einddatum ingevolge zijn arbeidsovereenkomst bij de provincie Vlaams-
Brabant, berekend rekening houdend met de loopbaan N. 

 GWP = Het Geschat Werknemerspensioen als alleenstaande waarop de aangeslotene op 
de normale einddatum recht gehad zou hebben ingevolge zijn arbeidsovereenkomst bij de 
provincie Vlaams-Brabant, berekend rekening houdend met de loopbaan N.

 N = De in aanmerking genomen loopbaan vanaf het in dienst treden, maar ten vroegste 
vanaf 1 januari 2012.

Het aanvullend rustpensioen zal nooit lager zijn dan 10 euro vermenigvuldigd met N.
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Bij de bepaling van het vestigingskapitaal zullen de actualisatieregels waarvan sprake in artikel 7 van 
dit reglement gebruikt worden

Artikel 5. Uitbetaling

De pensioeninstelling kan slechts overgaan tot het uitkeren van een aanvullend rustpensioen, op 
voorwaarde dat de rechthebbende de noodzakelijke elementen meedeelt. Die bestaan onder andere 
uit:

 de gegevens die vereist zijn om tot een correcte vaststelling van het werknemerspensioen te 
kunnen overgaan, onder meer de gegevens met betrekking tot de berekening van het 
werknemerspensioen door de RVP;

 de noodzakelijke gegevens om het statutair pensioen te berekenen

De provincie Vlaams-Brabant verstrekt het aanvullend pensioen op basis van de door de
rechthebbende meegedeelde gegevens. Deze laatste is verantwoordelijk voor de juistheid van de 
toegestuurde gegevens.

Artikel 6. Uitkering in geval van overlijden voor de einddatum

Wanneer een aangeslotene overlijdt, hebben de begunstigden recht op de verworven reserve van het 
aanvullend rustpensioen zoals bepaald in uitvoering van de wet van 28 april 2003 betreffende de 
aanvullende pensioenen, berekend op het ogenblik van overlijden.

Artikel 7. Verworven rechten van de aangeslotene op de reserves

7.1 Recht	op	verworven	reserves

De verworven reserves zijn eigendom van de aangeslotene. De aangeslotene kan echter pas na 365 
dagen gecumuleerde aansluiting aan dit pensioenreglement rechten opeisen met betrekking tot die 
reserves.

Een aangeslotene die de vereffening van zijn verzekerde bedragen heeft verkregen en die opnieuw in 
dienst komt van het provinciebestuur, wordt als een nieuwe aangeslotene beschouwd.

Een aangeslotene die ervoor gekozen heeft zijn verworven reserves over te dragen naar een andere 
pensioeninstelling en die opnieuw in dienst komt van het provinciebestuur, wordt eveneens als een 
nieuwe aangeslotene beschouwd.

Het aanvullend pensioenkapitaal kan niet in pand gegeven worden, en de begunstiging ervan kan niet 
overgedragen worden. Er kan geen voorschot op toegekend worden.

7.2 Actualisatieregels

De actualisatieregels die gebruikt worden in dit reglement worden vastgesteld op basis van de 
sterftetafel MR-3 en FR -3 elk voor 50% en een technische rentevoet van 5%.

7.3 Aangeslotenen die	deeltijds	werken

De verzekerde bedragen worden met betrekking tot de jaren waarin de aangeslotene deeltijds werkt, 
berekend op basis van een voltijdse jaarwedde. De loopbaan wordt voor de jaren waarin de 
aangeslotene deeltijds werkt, vermenigvuldigd met het tewerkstellingspercentage in verhouding tot 
een voltijdse betrekking.
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Artikel 8. Begunstigden

8.1 De	begunstigde	van	de	uitkering	op	de	einddatum	

Indien de aangeslotene in leven is op de einddatum, wordt het kapitaal uitgekeerd aan de 
aangeslotene zelf.

8.2 De	begunstigde	van	de	uitkering	bij	overlijden

Indien de aangeslotene overlijdt vóór de einddatum, wordt de voorziene uitkering bij overlijden 
uitgekeerd aan de begunstigde(n) op basis van de volgende voorrangsorde:
a. De echtgeno(o)t(e) van de aangeslotene voor zover die niet gerechtelijk van tafel en bed of 

feitelijk gescheiden is, of die zich niet in aanleg tot scheiding van tafel en bed of echtscheiding 
bevindt. De echtgenoten worden geacht feitelijk gescheiden te zijn wanneer uit de 
bevolkingsregisters blijkt dat zij een andere woonplaats hebben;

b. Bij ontstentenis, de persoon die wettelijk samenwoont met de aangeslotene in de zin van artikel 
1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek, en die geen bloedverwant is van de aangeslotene;

c. Bij ontstentenis de kinderen van de aangeslotene in gelijke delen, of bij plaatsvervulling, hun 
nakomelingen;

d. Bij ontstentenis, de personen met wie de aangeslotene permanent in familieverband samenwoont 
op hetzelfde adres in gelijke delen. 

e. Bij ontstentenis het Financieringsfonds.

Artikel 9. Financiering

9.1 Pensioentoelagen

Het pensioenstelsel wordt gefinancierd door middel van collectieve kapitalisatie vastgestelde 
pensioentoelagen die op basis van een financieringsplan bepaald worden.

De pensioentoelagen zijn ten laste van de provincie Vlaams-Brabant. Er zijn geen persoonlijke 
bijdragen van de aangeslotene. 

9.2 Gevolgen	van	het	niet	betalen	van	de	pensioentoelagen

De provincie Vlaams-Brabant zal de verschuldigde pensioentoelagen aan de pensioeninstelling 
bezorgen.

De pensioeninstelling zal het nodige doen opdat de provincie Vlaams-Brabant aangemaand wordt om 
de achterstallige toelagen te betalen. Zij zal iedere aangeslotene uiterlijk binnen 3 maanden volgend 
op de datum waarop zij kennis kreeg van de betalingsachterstand door middel van een op zijn 
persoonlijk adres gestuurde brief op de hoogte brengen.

Artikel 10. Informatie

10.1 Het	pensioenreglement

De tekst van het pensioenreglement is beschikbaar op de website van de pensioeninstelling en op het 
intranet van het provinciebestuur.

10.2 De	pensioenfiche

Ieder jaar brengt de pensioeninstelling elke aangeslotene door middel van een pensioenfiche op de 
hoogte van 
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 de voorziene prestatie op de einddatum en de datum van opeisbaarheid. De op de 
pensioenfiche vermelde gegevens gelden slechts ten indicatieve titel. De definitieve 
berekening gebeurt op het ogenblik van de uitkering.

 de verworven reserve, 
 de verworven prestatie, 
 het bedrag van de verworven reserve van het afgelopen jaar. 

10.3 Beheersverslag

De pensioeninstelling stelt jaarlijks een verslag over het beheer van de pensioentoezegging ter 
beschikking. Daarin is onder meer de volgende informatie opgenomen: 

 de wijze van financiering van de pensioentoezegging en de structurele wijzigingen in die 
financiering;

 de beleggingsstrategie op lange en korte termijn en de mate waarin daarbij rekening wordt 
gehouden met sociale, ethische en leefmilieuaspecten;

 het rendement van de beleggingen en de kostenstructuur;
 de verdeling van de winst.

Artikel 11. De aangeslotene verlaat de instelling vóór de einddatum

Wanneer het arbeidscontract van de aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan het 
overlijden of het bereiken van de einddatum, heeft de aangeslotene de keuze tussen de volgende 
mogelijkheden, voor zover hij rechten kan opeisen op de reserves:

 hetzij de verworven reserve zonder wijziging van de pensioenbelofte laten bij de 
pensioeninstelling en op de einddatum of bij overlijden een kapitaal ontvangen;

 hetzij de verworven reserve overdragen naar de pensioeninstelling van de nieuwe werkgever 
waarmee hij een arbeidscontract sloot, indien hij aan de pensioentoezegging van die nieuwe 
werkgever aangesloten wordt;

 hetzij de verworven reserve overdragen naar een andere pensioeninstelling die de totaliteit van 
haar winsten proportioneel met de reserves verdeelt onder de aangeslotenen, en die de kosten 
beperkt als gevolg van de regels bepaald door het Koninklijk Besluit van 14 november 2003 
betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan werknemers en aan bedrijfsleiders.

Indien de aangeslotene geen expliciete keuze maakt binnen  dertig kalenderdagen, wordt hij 
verondersteld gekozen te hebben voor het behoud van zijn reserves bij de pensioeninstelling zonder 
wijziging van de pensioenbelofte. 

Artikel 12. Begrenzing van de pensioenen

Het totale pensioen dat een aangeslotene ontvangt, kan nooit hoger zijn dan het pensioen waarop hij 
of zij in uitvoering van het art. 38 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en 
budgettaire hervormingen aanspraak kan maken.

Indien de aangeslotene een statutair pensioen ten laste van de provincie Vlaams-Brabant krijgt op 
basis van een statutaire benoeming of aanstelling waarbij er dienstjaren als werknemer in rekening 
worden gebracht voor de berekening van het pensioen ten laste van de provincie, zal het aanvullend
pensioen in mindering komen van het pensioen ten laste van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 13. Fiscale bepalingen

Op basis van de Belgische fiscale wetgeving van kracht op de ingangsdatum van dit 
pensioenreglement, geven de werkgeverstoelagen in principe geen aanleiding tot bijkomende heffing 
in de rechtspersonenbelasting, noch tot een dadelijk belastbaar voordeel voor de aangeslotene
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Het bedrag, uitgedrukt in jaarlijkse rente van de voorziene uitkeringen naar aanleiding van 
pensionering in uitvoering van dit pensioenreglement en van het wettelijk pensioen mag de in de 
fiscale wetgeving voorziene begrenzing niet overschrijden.

Artikel 14. Verplichtingen van de provincie Vlaams-Brabant

De Provincie Vlaams-Brabant zal tijdig alle vereiste gegevens voor de uitvoering van dit 
pensioenreglement aan de pensioeninstelling bezorgen. De verplichtingen van de pensioeninstelling 
worden gevestigd op basis van de tijdig overgedragen gegevens.

De provincie Vlaams-Brabant zal alle vragen van de aangeslotenen over het pensioenreglement in het 
algemeen, of over de individuele rekeningen, meedelen aan de pensioeninstelling. 

Artikel 15. Financieringsfonds

Samen met de groepsverzekering wordt er een financieringsfonds opgericht.

 Inkomsten

- Het fonds wordt gefinancierd door stortingen van de provincie Vlaams-Brabant op basis van
een financieringsplan, en door de eventuele afkoopwaarden en door niet-uitgekeerde 
kapitalen overlijden.

 Bestemming

Volgende verrichtingen kunnen gedaan worden via het financieringsfonds:

o uitkeringen betalen,
o de lopende renten verhogen.

 Beheer

Het fonds is in handen en wordt beheerd door de pensioeninstelling als een wiskundige reserve.

 Eigendom

Het fonds behoort ontegensprekelijk en definitief toe aan de aangeslotenen en zijn tegoeden 
mogen nooit, zelfs niet gedeeltelijk, teruggestort worden aan de provincie Vlaams-Brabant.

 Vereffening

In geval van vereffening van het fonds, worden de tegoeden verdeeld in overeenstemming met de 
bepalingen voorzien door het artikel dat betrekking heeft op de opzegging van de 
groepsverzekering.

Artikel 16. Een reserve die overgedragen wordt door een andere pensioeninstelling

Een aangeslotene kan de verworven reserve die is opgebouwd bij een andere pensioeninstelling in 
het kader van een vroegere beroepsactiviteit, overdragen naar deze groepsverzekering. De 
pensioeninstelling zal hiertoe een onthaalstructuur oprichten.
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Artikel 17. Toepassing van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De provincie Vlaams-Brabant verstrekt een aantal persoonsgegevens aan de pensioeninstelling om 
het pensioenstelsel te beheren. De pensioeninstelling behandelt deze gegevens vertrouwelijk. Ze 
mogen uitsluitend gebruikt worden voor het beheer van het pensioenstelsel, met uitsluiting van elk 
ander al dan niet commercieel oogmerk.

Iedere persoon van wie persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en 
verbetering ervan te verkrijgen. Hij moet zich in dat geval schriftelijk tot de pensioeninstelling richten, 
en daarbij een kopie van zijn identiteitskaart voegen. 

Artikel 18. Wijziging van dit reglement

Dit pensioenreglement kan gewijzigd of stopgezet worden indien 
 een verandering in de wetgeving betreffende de wettelijke en/of de aanvullende pensioenen, 

of nieuwe regels opgelegd door de toezichtoverheid een belangrijke impact op de toekenning 
en/of de financiering van de aanvullende pensioenen zou hebben,

 interne of externe economische ontwikkelingen het evenwicht van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon bedreigen,

 een nieuw collectief pensioenstelsel zou ingevoerd worden dat gelijkwaardige voordelen 
voorziet ten overstaan van het huidige pensioenstelsel.

In dat geval zullen de overlegprocedures die in de wet voorzien zijn, gevolgd worden

Indien er na de inwerkingtreding van dit reglement dwingende wetgeving wordt ingevoerd die de uit dit 
reglement voortkomende pensioenverplichtingen beïnvloedt, zal die wetgeving toegepast worden.

In geval van stopzetten van het pensioenstelsel wordt de betaling van de toelagen stopgezet en de 
uitkeringen worden in verhouding verminderd. De pensioeninstelling deelt de stopzetting van de 
groepsverzekering en de gevolgen hiervan schriftelijk mee aan de aangeslotenen.

De groepsverzekering kan mits de wettelijke beschikkingen gerespecteerd worden, afgekocht worden 
met het oog op een overdracht van wiskundige reserves naar een andere pensioeninstelling.

Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op dit pensioenreglement. Gebeurlijke geschillen tussen 
de partijen in verband ermee behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
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Nr. 72 Provincieraadsvoorstel goedkeuring wijziging van de statuten van 
het autonoom provinciebedrijf VERA
(Directie ondersteuning – dienst organisatie en planning)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, §2, 219, 225 tot 237 en 266 van het Provinciedecreet;

Gelet op het voorstel van wijziging van de statuten van VERA;

Overwegende dat VERA zich dient te conformeren aan de bepalingen over verzelfstandiging uit het 
Provinciedecreet; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
VERA wordt belast met de volgende beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang op het vlak van 
ICT en e-Government ten dienste van de lokale besturen van Vlaams-Brabant. VERA wordt als 
kenniscentrum van de provincie Vlaams-Brabant voor de lokale besturen beschouwd en voert in dit 
kader de volgende activiteiten uit:

1. Kennisverzameling en –ontsluiting.

Dit betekent o.a. het gericht volgen van kennis en inzichten op het vlak van e-Government en 
het geven van adviezen (consultancy) bij de implementatie van oplossingen en bij de 
optimalisatie van interne processen voor de implementatie. VERA doet ook aan kennisdeling 
via het organiseren van o.a. studiedagen en intervisiemomenten.

2. Netwerkvorming en –ontwikkeling.

VERA neemt de rol op van katalysator voor de samenwerking tussen de lokale besturen van
Vlaams-Brabant op het vlak van ICT en e-Government met als doel synergiën te realiseren. In 
deze context neemt Vera deel of organiseert ze overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau en 
brengt ze mensen (besturen) die met hetzelfde onderwerpen, beleidsthema’s of probleem 
bezig zijn samen.

3. Faciliteren en coördineren.

VERA begeleidt de lokale besturen van Vlaams-Brabant o.a. bij:
a. het opstellen van strategische ICT-plannen, rekening houdend met openheid of 

algemene standaarden zodat voor elk project de beste oplossing aan de beste prijzen 

kan gekozen worden. Het uitgangspunt hierbij moet het streven zijn naar meer 

onafhankelijkheid van de lokale besturen ten opzichte van de lokale 

softwareleveranciers;

b. het uitvoeren van opdrachten binnen het kader van samenwerkingsprojecten op 

verzoek van één of meerdere lokale besturen.

4. Specifieke opdrachten.

De provincie Vlaams-Brabant kan aan VERA, op basis van onderhandelingen tussen de raad 
van bestuur van VERA en de deputatie van het provinciebestuur Vlaams-Brabant, specifieke 
opdrachten toekennen.
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Art. 2
De statutenwijziging van het autonoom provinciebedrijf VERA, zoals gevoegd als respectievelijk 
bijlage 1 bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 20 december 2013

Van raadswege:

Marc COLLIER An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 20 december 2013
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BIJLAGE 1: Voorstel van statutenwijziging voor VERA

VERA - Vlaams-Brabants Steunpunt e-Government

Autonoom provinciebedrijf

STATUTEN

HOOFDSTUK I – NAAM, OPRICHTING, DOEL, ZETEL, DUUR EN BEHEERSOVEREENKOMST

Artikel 1.

§1. VERA – Vlaams-Brabants Kenniscentrum e-Government, verder VERA genoemd, is een autonoom provinciebedrijf, door 

de provincie Vlaams-Brabant opgericht als “Vlaams-Brabants Extranet voor Regio en Administratie” met toepassing van 

artikel 114, 5° tot en met 114, 12° van de provinciewet en artikel 1, 12° van het koninklijk besluit van 9 maart 1999 tot 

bepaling van de activiteiten van industriële of commerciële aard waarvoor de provincieraad een autonoom provinciebedrijf 

met rechtspersoonlijkheid kan oprichten.

§2. Deze statuten zijn opgemaakt in uitvoering van de bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005, waaraan 

VERA integraal onderworpen is, in het bijzonder de artikelen 219 t.e.m. 237 en alle wijzigingen daarvan. In geen geval 

kunnen de statuten ingaan tegen de bepalingen uit het Provinciedecreet. 

Bij tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met de van toepassing zijnde dwingende bepalingen uit het Provinciedecreet, 

wordt toepassing gemaakt van de bepalingen van het Provinciedecreet. 

Latere wijzigingen hebben voorrang op de bepalingen van de statuten. In dat geval worden de statuten onverwijld 

aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Provinciedecreet en worden op voorstel of na advies van de raad van bestuur, 

ter goedkeuring voorgelegd op de eerstvolgende provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 2.

§ 1. Het autonoom provinciebedrijf VERA wordt door de provincie Vlaams-Brabant belast met welbepaalde 

beleidsuitvoerende taken van provinciaal belang op het vlak van ICT en e-Government ten dienste van de lokale besturen 

van Vlaams-Brabant. VERA wordt als kenniscentrum van de provincie Vlaams-Brabant voor de lokale besturen beschouwd 

en voert in dit kader de volgende activiteiten uit:

1. Kennisverzameling en –ontsluiting.

Dit betekent o.a. het gericht volgen van kennis en inzichten op het vlak van e-Government en het geven van 

adviezen (consultancy) bij de implementatie van oplossingen en bij de optimalisatie van interne processen voor 

de implementatie. VERA doet ook aan kennisdeling via het organiseren van o.a. studiedagen en 

intervisiemomenten.

2. Netwerkvorming en –ontwikkeling.

VERA neemt de rol op van katalysator voor de samenwerking tussen de lokale besturen van Vlaams-Brabant op 

het vlak van ICT en e-Government met als doel synergiën te realiseren. In deze context neemt Vera deel of 

organiseert ze overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau en brengt ze mensen (besturen) die met hetzelfde 

onderwerpen, beleidsthema’s of probleem bezig zijn samen.

3. Faciliteren en coördineren.

VERA begeleidt de lokale besturen van Vlaams-Brabant o.a. bij:

a. het opstellen van strategische ICT-plannen, rekening houdende met openheid of algemene standaarden

zodat voor elk project de beste oplossing aan de beste prijzen kan gekozen worden. Het uitgangspunt 

hierbij moet het streven zijn naar meer onafhankelijkheid van de lokale besturen ten opzichte van de 

lokale softwareleveranciers;

b. het uitvoeren van opdrachten binnen het kader van samenwerkingsprojecten op verzoek van één of 

meerdere lokale besturen.
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4. Specifieke opdrachten.

De provincie Vlaams-Brabant kan aan VERA , op basis van onderhandelingen tussen de raad van bestuur van VERA 

en de deputatie van het Provinciebestuur Vlaams-Brabant, specifieke opdrachten toekennen.

§ 2. Een samenwerkingsproject is een verband tussen VERA APB en één of meerdere lokale besturen in Vlaams-Brabant.

Onder lokaal bestuur wordt verstaan elk gemeentebestuur, een verzelfstandigde vorm van een gemeentebestuur, OCMW’s, 

politiezones, brandweerzones, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie Vlaams-

Brabant. 

§ 3. Op vraag van de provincie Vlaams-Brabant kan VERA binnen het domein van de haar in artikel 2, §1 toegekende 

beleidsuitvoerende taakstelling, betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding. Het hebben van enige inspraak bij de 

eigenlijke beleidsbepaling maakt hiervan geen deel uit. Alle bevoegdheden inzake de eigenlijke beleidsbepaling komen 

uitsluitend toe aan de provincie Vlaams-Brabant.

§ 4. Onder voorbehoud van de toepassing van andere wettelijke en decretale bepalingen mag VERA de haar toegekende 

bevoegdheden noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen aan andere rechtspersonen.

Artikel 3.

De maatschappelijke zetel van VERA is gevestigd te 3018 Leuven-Wijgmaal, Vaartdijk 3/001.

Artikel 4.

VERA is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5.

§1. Tussen de provincie Vlaams-Brabant en VERA wordt na onderhandeling en conform artikel 228, §2 van het 

Provinciedecreet een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de 

provincie Vlaams-Brabant vertegenwoordigd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en VERA door zijn raad 

van bestuur.

De provincie Vlaams-Brabant en VERA nemen elk de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de 

beheersovereenkomst, inclusief alle wijzigingen eraan.

§2. De beheersovereenkomst regelt minstens de aangelegenheden opgesomd in artikel 228, §2 van het Provinciedecreet.

§3. Met behoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding, wordt de beheersovereenkomst 

gesloten voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de provincieraad van de 

provincie Vlaams-Brabant.

De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant evalueert jaarlijks de beheersovereenkomst en de uitvoering ervan op 

basis van een verslag opgesteld door VERA in overleg met de dienst informatica van de provincie Vlaams-Brabant.

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de 

bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd.

Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de start van de in het derde lid vermelde 

verlenging, of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de provincieraad van de provincie Vlaams-

Brabant na overleg met VERA voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst vermelde 

aangelegenheden. Die voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe 

beheersovereenkomst in werking treedt.

Artikel 6.

De goedgekeurde oprichtingsbeslissing, de statuten en de beheersovereenkomst worden ter inzage neergelegd op de griffie 

van de provincie Vlaams-Brabant en het secretariaat van VERA. Het verslag, dat de voor- en de nadelen van externe 



297

verzelfstandiging tegen elkaar afweegt en aantoont dat beheer binnen de rechtspersoonlijkheid van de provincie niet 

dezelfde voordelen kan bieden, wordt hierbij gevoegd.

Artikel 7.

VERA legt in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de provincieraad een evaluatieverslag voor aan de 

provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant over de uitvoering van de beheersovereenkomst sinds de inwerkingtreding 

ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de verzelfstandiging, waarover de provincieraad van de provincie Vlaams-

Brabant zich binnen drie maanden uitspreekt. Dit verslag wordt opgesteld in overleg met de dienst informatica van de 

provincie Vlaams-Brabant toegevoegd.

HOOFDSTUK II – BEVOEGDHEDEN

Artikel 8.

VERA bezit alle rechten en neemt – binnen het kader van zijn maatschappelijk doel – alle initiatieven, die nuttig of 

noodzakelijk zijn om zijn doelstellingen te verwezenlijken.

Artikel 9.

VERA kan leningen aangaan en giften of toelagen ontvangen binnen de grenzen, gesteld in de statuten en de 

beheersovereenkomst.

VERA beslist vrij, binnen de grenzen van zijn doel, over de verwerving van goederen, de aanwending en de vervreemding 

van zijn goederen, over de affectaties en desaffectaties, over de vestiging of de opheffing van de zakelijke en andere 

rechten op die goederen, concessies inbegrepen.

Artikel 10.

VERA stelt de tarieven en de tariefstructuren voor de door VERA geleverde prestaties vast binnen de grenzen van de in de 

beheersovereenkomst bepaalde grondregelen inzake tarifering. De tarieven of de formules voor hun berekening, die niet in 

de beheersovereenkomst zijn geregeld, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad van de provincie Vlaams-

Brabant.

Artikel 11.

§1. VERA kan deelnemen aan andere rechtspersonen, hierna filialen genoemd, voor zover die deelname de verwezenlijking 

van de taken van VERA, zoals omschreven in artikel 2, bevordert en past binnen zijn opdrachten.

De deelname mag geen speculatieve oogmerken nastreven en gebeurt in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel, de 

regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden, bepaald in de beheersovereenkomst. De beslissing tot 

deelname toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan.

De deelname is onderworpen aan de voorwaarde dat aan VERA minstens een mandaat van bestuurder wordt toegekend, 

ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal van het filiaal, de 

afgevaardigde provincieraadsleden over de meerderheid van de stemmen beschikken in de raad van bestuur van het filiaal. 

Tevens bekleden zij het voorzitterschap in de verschillende organen van het filiaal.

Behalve de hiervoor vermelde deelnames kan VERA – mits naleving van de bepalingen uit het Provinciedecreet en andere 

wettelijke bepalingen – eveneens deelnemen aan enerzijds intergemeentelijke samenwerkingsverbanden conform de 

bepalingen van het decreet Intergemeentelijke Samenwerking van 6 juli 2001 en latere wijzigingen en anderzijds andere 

interbestuurlijke samenwerkingsverbanden die passen binnen de bevordering van de verwezenlijking van de taken van 

VERA, zoals omschreven in artikel 2 van deze statuten en die passen binnen zijn opdracht.
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§2. De leden van de raad van bestuur van VERA die als bestuurder of commissaris zitting hebben in de organen en filialen 

van VERA, mogen geen enkel bezoldigd mandaat van bestuurder of commissaris vervullen, noch enige andere bezoldigde 

activiteit uitoefenen in een filiaal van VERA. 

§3. VERA bezorgt de beslissing tot deelname binnen tien dagen aan het provinciebestuur Vlaams-Brabant. De intentie tot 

deelname wordt ter kennisname bezorgd aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

VERA bezorgt de beslissing tot deelname binnen dertig dagen aan de Vlaamse regering. Tot de deelname kan pas worden 

overgegaan nadat deze beslissing door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. 

Als de Vlaamse regering binnen honderd dagen na verzending van de in het vorige lid vermelde beslissing, geen beslissing 

heeft genomen en verzonden aan VERA, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.

Artikel 12.

VERA kan met andere instellingen naar publiek of privaatrecht, in binnen- en buitenland, samenwerkingsakkoorden sluiten 

met betrekking tot de uitoefening van zijn taken omschreven in artikel 2,.

Deze samenwerkingsakkoorden zijn onderworpen aan de goedkeuring van de provincieraad van de provincie Vlaams-

Brabant, als zij de samenstelling of werking van de bestuursorganen van VERA wijzigen.

VERA brengt de provincieraad schriftelijk op de hoogte van de samenwerkingsakkoorden die zij afsluit.

Artikel 13.

VERA is te allen tijde onderworpen aan de verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur, zoals die 

gelden voor de provincie Vlaams-Brabant.

HOOFDSTUK III – ORGANEN

Afdeling 1 - Algemeen

Artikel 14.

VERA wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. 

Er kunnen geen andere bestuursorganen met beslissingsbevoegdheid worden opgericht.

Afdeling 2 – Raad van bestuur

Samenstelling

Artikel 15.

§1. De raad van bestuur bestaat uit (N + 5) leden, waarbij N gelijk is aan het aantal fracties in de provincieraad:

1° de gedeputeerde-verslaggever voor informatica van de provincie Vlaams-Brabant maakt van ambtswege deel uit van de 

raad van bestuur;

2° N leden van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, evenals hun plaatsvervangers, worden voorgedragen 

door de erkende politieke fracties en N is gelijk aan het aantal fracties in de provincieraad. Elke fractie kan minstens één 

bestuurder en bijbehorende plaatsvervanger voordragen en dit voordrachtrecht waarborgt elke fractie een 

vertegenwoordiging in de raad van bestuur;

3° de directeur van VERA en een afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van de provincie Vlaams-

Brabant of hun plaatsvervangers;

4° 2 externe deskundigen.

De leden van de raad van bestuur, die provincieraadslid zijn en de gedeputeerde-verslaggever voor informatica zijn 

stemgerechtigde bestuurders. De overige leden, namelijk de directeur van VERA, de afgevaardigde ambtenaar van de 
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provinciale administratie van de provincie Vlaams-Brabant en de 2 externe deskundigen beschikken alleen over een 

raadgevende stem.

§2. De leden van de raad van bestuur, hierna bestuurders genoemd, evenals hun plaatsvervangers worden benoemd door 

de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

§3. Ten hoogste twee derde van de bestuurders is van hetzelfde geslacht.

§4. De volgende personen kunnen niet worden voorgedragen of aangewezen als vertegenwoordiger of bestuurder:

1° de provinciegouverneurs, de gouverneur en de vicegouverneur van het administratief arrondissement Brussel-

Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffiers, de 

arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissarissen voor zover het provinciale extern 

verzelfstandigd agentschap gevestigd is in hun ambtsgebied;

2° de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de administratieve 

rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof ;

3° de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde beleidsdomeinen als 

het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers en de leden van een bestuurs- of 

controleorgaan van die personen;

4° de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, gelijkwaardig aan een 

ambt of een functie als vermeld in dit artikel, en de personen die in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de 

Europese Unie een ambt of een mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van provincieraadslid, gedeputeerde of 

provinciegouverneur.

Artikel 16.

§1. Het mandaat van lid van de raad van bestuur is hernieuwbaar. Na de volledige vernieuwing van de provincieraad van de 

provincie Vlaams-Brabant wordt tot volledige vernieuwing van de raad van bestuur overgegaan. In dat geval blijven de 

bestuurders in functie tot de nieuwe provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant tot hun vervanging is overgegaan.

§2. De bestuurders kunnen tijdens een lopend mandaat te allen tijde door de provincieraad van de provincie Vlaams-

Brabant worden ontslagen of hun ontslag bij de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant indienen. Wanneer een 

bestuurder zijn ontslag indient, blijft hij zijn functie uitoefenen tot de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant tot 

zijn vervanging is overgegaan.

Indien het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid, zoals bedoeld in artikel 223 van het Provinciedecreet, geldt dit 

ontslag met onmiddellijke ingang. In dit geval worden de vergaderingen van de raad van bestuur opgeschort, totdat er een 

nieuwe bestuurder is aangesteld.

De bestuurder, die tijdens een lopend mandaat de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij bestuurder is, is van 

rechtswege ontslagnemend.

Wanneer in de loop van het mandaat een plaats van bestuurder openvalt, voorziet de provincieraad van de provincie 

Vlaams-Brabant tijdens zijn eerstvolgende vergadering in de opvolging. De nieuw benoemde bestuurder neemt het 

mandaat op van diegene die hij opvolgt.

Artikel 17.

De gedeputeerde-verslaggever voor informatica en de van ambtswege aangestelde bestuurders hebben geen recht op 

presentiegelden. 

De vergoedingen en presentiegelden van de bestuurders, die niet van ambtswege aangesteld zijn, stemmen overeen met 

deze van een provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 18.

De gedeputeerde-verslaggever voor informatica is van ambtswege voorzitter van de raad van bestuur.



300

De leden van de raad van bestuur kiezen uit hun leden een ondervoorzitter die tegelijkertijd provincieraadslid is.

De raad van bestuur duidt één van de bestuurders of een personeelslid van VERA aan als verslaggever.

Artikel 19.

Bij verhindering van de voorzitter neemt de ondervoorzitter zijn functie waar. Bij verhindering van de ondervoorzitter 

oefent een ander bestuurder-provincieraadslid, aangewezen door de afgevaardigde provincieraadsleden, de functie van 

voorzitter uit.

Bij verhindering van de verslaggever duidt de raad van bestuur op de vergadering één van de bestuurders aan als 

vervangend verslaggever.

Vergaderingen

Artikel 20.

De raad van bestuur vergadert op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter, telkens wanneer het belang van VERA dit 

vereist, en minstens zesmaal per jaar.

De voorzitter is verplicht de vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van minimum twee bestuurders, gericht 

aan de voorzitter. In geval aan dit verzoek geen gunstig gevolg wordt gegeven binnen de acht dagen te rekenen vanaf 

datum van verzending van het verzoek, dan kan de vergadering worden bijeengeroepen op uitnodiging van de bestuurders 

die het verzoek hebben ingediend.

De uitnodigingen worden samen met de bijbehorende documenten verstuurd ten minste tien kalenderdagen vóór de dag 

waarop de vergadering plaatsheeft.

De uitnodigingen vermelden de agenda, de plaats, de datum en het uur van de vergadering.

Bij het begin van de vergadering kan een bestuurder agendapunten van ondergeschikt belang aan de agenda laten 

toevoegen voor zover de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde bestuurders hiermee instemt.

In geval van uiterste hoogdringendheid kunnen ook andere agendapunten, die niet van ondergeschikt belang zijn aan de 

agenda worden toegevoegd en dit voor zover 2/3de van de aanwezige stemgerechtigde bestuurders hiermee instemt. De 

hoogdringendheid dient in de notulen van de raad van bestuur te worden gemotiveerd.

Onder schriftelijke uitnodiging en schriftelijk verzoek wordt verstaan elk schriftelijk of elektronisch bericht aan de zijde van 

de geadresseerde.

Artikel 21.

In geval van overmacht of wanneer zich een onvoorzienbaar feit voordoet waardoor elk uitstel onherstelbaar nadeel zou 

berokkenen aan VERA, de besturen die zij ondersteunt of de provincie Vlaams-Brabant, kan de voorzitter de raad van 

bestuur zonder enig uitstel met alle middelen die hem ter beschikking staan geldig samenroepen.

Artikel 22.

De bijeenkomsten worden in principe gehouden in de gebouwen van VERA. 

De vergaderingen zijn niet openbaar.

Artikel 23.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wanneer de aanwezige bestuurders minstens de helft van 

het totaal aantal stemmen vertegenwoordigen.
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Indien de raad van bestuur, na regelmatige uitnodiging niet in aantal is, beraadslaagt en beslist die, op rechtsgeldige wijze, 

op de vergadering die volgt op de tweede uitnodiging ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen, over de punten 

die tweemaal achtereenvolgens op de agenda werden geplaatst.

Artikel 24.

Elke bestuurder kan een andere bestuurder machtigen hem op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur te 

vertegenwoordigen en voor hem te stemmen. De machtiging wordt schriftelijk (e-mail, fax, brief) gegeven. In dat geval 

wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn, zonder evenwel recht te hebben op een zitpenning.

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. De volmacht wordt bij de notulen van de vergadering 

gevoegd.

Artikel 25.

§1. De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet voorkomen op de agenda, behoudens in 

geval bij het begin van de vergadering agendapunten aan de agenda werden toegevoegd zoals bepaald in artikel 20 van 

deze statuten.

Elke stemgerechtigde bestuurder beschikt over één stem, tenzij de gewaarborgde vertegenwoordiging, zoals vermeld in het 

artikel 229 van het Provinciedecreet, evenwel afbreuk zou doen aan de mogelijkheid voor de fracties die vertegenwoordigd 

zijn in de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om minstens de helft van de leden van de raad van bestuur voor te 

dragen. In dit laatste geval wordt er gewerkt met gewogen stemrecht binnen de groep van door de fracties voorgedragen 

bestuurders. Dit betekent dat elke fractie zeker één of meer bestuurders kan aanduiden, maar dat er gewerkt wordt met 

meervoudig stemrecht berekend aan de hand van het aantal zetels in de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. 

De bestuurders hebben dan een aantal stemmen gelijk aan het aantal zetels van de fractie in de provincieraad van de 

provincie Vlaams-Brabant die ze vertegenwoordigen. Wanneer een fractie meerdere bestuurders aanduidt, dan worden de 

stemmen onder hen verdeeld en vastgelegd bij de benoeming.

Behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten of in deze statuten, worden de 

beslissingen binnen de raad van bestuur, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige 

of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter 

beslissend, behalve bij geheime stemming. In dit laatste geval is het voorstel verworpen.

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de stemmingen geheim zijn.

§2. Wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van VERA dat vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van 

bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Artikel 26.

Een bestuurder mag niet :

1° aanwezig zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij 

persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 

een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de 

tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de 

toepassing van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in artikel 1475 

van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld;

2° rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst sluiten met VERA, behoudens in geval van een schenking aan VERA of 

de provincie, of deel te nemen aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop 

ten behoeve van VERA of de provincie, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet op een door VERA 

of de provincie aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst aangaat;
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3° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van VERA. 

Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking 

of op hetzelfde kantooradres met de  bestuurder werken;

4° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam zijn in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van 

VERA of ten behoeve van een personeelslid van VERA aangaande beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen 

VERA. Dit verbod geldt met name ook ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, 

samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken.

Artikel 27.

De beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur worden door de verslaggever genotuleerd.

Binnen tien werkdagen na de vergadering bezorgt de verslaggever het ontwerp van notulen aan de bestuurders. Tijdens de 

eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt het ontwerp van notulen ter goedkeuring voorgelegd. Ze worden 

in een op de zetel bewaard register opgenomen en door de voorzitter en de verslaggever ondertekend. De volmachten 

worden bij het register gevoegd.

Kopieën of uittreksels die bij een rechtspleging of in andere gevallen moeten worden voorgelegd, worden ondertekend 

door de voorzitter en de verslaggever.

De notulen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, alsook de beslissingen van het directiecomité, 

worden ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie. Op verzoek van een provincieraadslid worden deze notulen 

elektronisch ter beschikking gesteld.

Bevoegdheden

Artikel 28.

De raad van bestuur is bevoegd voor alles wat niet uitdrukkelijk bij decreet, in deze statuten of in de beheersovereenkomst 

aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant is voorbehouden.

De raad van bestuur bepaalt het beleid van VERA binnen de grenzen van de beheersovereenkomst die met de provincie 

Vlaams-Brabant wordt gesloten.

Artikel 29.

De raad van bestuur vertegenwoordigt VERA tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder. In het belang van 

VERA kan de voorzitter of, bij diens afwezigheid de ondervoorzitter, rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit 

alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen namens VERA stellen.

De voorzitter of bij diens afwezigheid, de ondervoorzitter kan onder meer beslissen namens VERA een procedure als eiser 

of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges.

Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur 

voorgelegd.

Artikel 30.

Tenzij de raad van bestuur een bijzondere lastgeving verstrekt, worden de overeenkomsten ondertekend door de voorzitter 

van de raad van bestuur en het directiecomité, of een door het directiecomité gemachtigd lid van het directiecomité. 

Artikel 31.

De raad van bestuur controleert de werking van het directiecomité.
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De bevoegdheid van de raad van bestuur om het beleid van VERA te bepalen en te wijzigen, om de bestemming en de 

verantwoording van de financiën te bepalen, evenals de verantwoordelijkheid over alle personeelsaangelegenheden, 

kunnen niet gedelegeerd worden aan het directiecomité.

In de beheersovereenkomst gesloten tussen VERA en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant worden verdere 

specificaties opgenomen omtrent het dagelijks bestuur en de delegatiemogelijkheden van de raad van bestuur aan het 

directiecomité enerzijds en van het directiecomité aan de directeur van VERA anderzijds. In het huishoudelijk reglement van 

de raad van bestuur bepaalt de raad van bestuur de wijze waarop het directiecomité en de directeur van VERA over de 

gedelegeerde bevoegdheden moeten rapporteren aan de raad van bestuur van VERA.

De overeenkomsten, die worden gesloten in het kader van het dagelijks bestuur, worden ondertekend door de voorzitter 

van het directiecomité en worden voor kennisname aan de raad van bestuur bezorgd. Wanneer het voorwerp van deze 

overeenkomst niet past binnen het kader van dagelijks bestuur, wordt de overeenkomst op de eerstvolgende raad van 

bestuur ter goedkeuring gesteld van de bestuurders.

Artikel 32.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van VERA.

De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkomingen in de normale uitoefening van hun bestuur. Ten 

aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders van die aansprakelijkheid 

ontheven als hun geen schuld kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de provincieraad 

binnen een maand nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Artikel 33.

VERA kan tegen elke derde de nietigheid vorderen van alle verbintenissen en overeenkomsten die het gevolg zijn van 

beslissingen die genomen werden in strijd met de in artikel 29 bepaalde regels indien die derde van deze overtreding kennis 

had of diende te hebben.

Artikel 34.

De raad van bestuur respecteert de beginselen van behoorlijk bestuur. 

De deontologische code voor de provincieraadsleden van de provincie Vlaams-Brabant is van toepassing op de leden van de 

raad van bestuur.

De leden van de raad van bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens. Hieronder vallen onder 

meer gegevens met betrekking tot onderhandelingsstrategieën. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van 

strafrechtelijke vervolging wegens schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

Afdeling 3 – Directiecomité

Samenstelling

Artikel 35. 

Het directiecomité bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen, waarvan minimaal één afgevaardigde van VERA en één 

afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van het provinciebestuur Vlaams-Brabant. De leden van het 

directiecomité worden benoemd door de raad van bestuur, maar ze moeten geen bestuurders zijn.

De afgevaardigde ambtenaar van de provinciale administratie van het provinciebestuur Vlaams-Brabant en zijn 

plaatsvervanger worden door de deputatie van het provinciebestuur Vlaams-Brabant ter benoeming als lid van het 

directiecomité voorgedragen aan de raad van bestuur van VERA.

De directeur van VERA is van ambtswege lid van het directiecomité en hij zit ook het directiecomité voor. Indien de 

voorzitter afwezig is of in de onmogelijkheid verkeert om zijn functie uit te oefenen, wordt deze functie waargenomen door 

zijn plaatsvervanger.
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De directeur van VERA draagt aan de raad van bestuur van VERA een plaatsvervanger voor om hem te vervangen als lid van 

het directiecomité indien hij afwezig is.

Aan de leden van het directiecomité worden geen presentiegelden betaald.

Bevoegdheden

Artikel 36.

Het directiecomité is bevoegd:

1. voor het dagelijks bestuur van VERA. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen: alle handelingen die moeten 

verricht worden om de normale gang van zaken van het bestuur te verzekeren, die een gering belang vertonen en 

die het bestuur niet op lange termijn verbinden, evenals die zaken die naar snelheid van optreden een dringend 

karakter vertonen;

2. om autonoom beslissingen te nemen in aangelegenheden van dagelijks bestuur, met uitzondering van deze die 

doorgedelegeerd werden aan de directeur van VERA;

3. voor de inrichting en uitvoering van de externe dienstverlening;

4. autonoom beslissingen te nemen ter uitvoering van het beleid dat de raad van bestuur heeft bekrachtigd voor 

wat de externe dienstverlening betreft, voor zover dit handelingen van dagelijks bestuur betreft en met 

uitzondering van deze die doorgedelegeerd werden aan de directeur van VERA;

5. om VERA te vertegenwoordigen aangaande aangelegenheden van dagelijks bestuur;

6. de beslissingen van de raad van bestuur voor te bereiden en uit te voeren.

In de beheersovereenkomst gesloten tussen VERA en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant worden verdere 

specificaties opgenomen omtrent het dagelijks bestuur.

Vergaderingen

Artikel 37.

§ 1. De bepalingen van artikelen 16 en 26 zijn overeenkomstig van toepassing op de beslissingen van het dagelijks bestuur.  

Behoudens indien anders is bepaald in wetten, decreten en hun uitvoeringsbesluiten of in deze statuten, worden de 

beslissingen binnen het directiecomité, genomen bij gewone meerderheid van stemmen, uitgebracht door de aanwezige of 

vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend, behalve bij 

geheime stemming. In dit laatste geval is het voorstel verworpen.

§ 2. Het directiecomité kan geldig vergaderen en beslissen, wanneer minstens de helft van de leden aanwezig zijn, 

waaronder minimaal één vertegenwoordiger van VERA en één vertegenwoordiger van het provinciebestuur Vlaams-

Brabant.

§ 3. Indien hierdoor het dagelijks bestuur in de onmogelijkheid verkeert om bepaalde noodzakelijke beslissingen te nemen, 

worden deze op de agenda gebracht van de raad van bestuur.

§ 4. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar en worden in principe gehouden in de gebouwen van VERA.

Het directiecomité brengt verslag uit aan de raad van bestuur van elke vergadering en van elke genomen beslissingen, ook 

over de beslissingen die autonoom kunnen genomen worden.

§ 5. De notulen van de vergaderingen en alle documenten waarnaar verwezen wordt in de notulen, alsook de beslissingen 

van de gedelegeerd bestuurder, worden ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Vlaams-Brabant. Op verzoek 

van een provincieraadslid van de provincie Vlaams-Brabant worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

§ 6. De leden van het directiecomité , die de hoedanigheid verliezen op grond waarvan zij dit mandaat uitoefenen, zijn van 

rechtswege ontslagnemend.

§ 7. De leden van het directiecomité zijn door de verbintenissen van VERA niet persoonlijk gebonden.
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Artikel 38.

De deontologische code voor de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is van toepassing op de leden van het 

directiecomité.

HOOFDSTUK IV- PERSONEEL

Artikel 39.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden, met inbegrip van het aanwerven en 

ontslaan van personeel. 

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het provinciepersoneel is onverkort van toepassing op het personeel van 

VERA. Eventuele afwijkingen op de rechtspositieregeling kunnen mits voldoende motivatie en mits goedkeuring door de 

provincieraad worden toegestaan.

De raad van bestuur bepaalt eveneens de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet bestaan binnen de provincie 

Vlaams-Brabant.

In geen geval kan aan een personeelslid van VERA een jaarsalaris worden toegekend dat gelijk is aan of hoger dan het 

jaarsalaris van de provinciegriffier van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 40.

Het personeel van VERA wordt enkel in contractueel verband aangesteld.

Artikel 41.

De deontologische code voor het personeel van de provincie Vlaams-Brabant is van toepassing op het personeel van VERA.

HOOFDSTUK V – FINANCIËN

Afdeling 1 – Financieel beheer

Artikel 42.

VERA ontvangt de inkomsten en draagt de lasten van de uitoefening van zijn bevoegdheden en van al zijn activiteiten.

Artikel 43.

De raad van bestuur maakt een meerjarenplan en budget op overeenkomstig de regels die krachtens de artikelen 141, 142, 

143, 145, 146, 147 en 175 van het Provinciedecreet worden gesteld voor het meerjarenplan en het budget van de provincie 

Vlaams-Brabant.

Jaarlijks, en uiterlijk op 31 oktober wordt het budget voor het volgende jaar door de raad van bestuur vastgesteld en ter 

goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant.

De boekhouding van VERA wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur 

overeenkomstig de artikelen 236 tot 236quater van het Provinciedecreet.

De boekhouding hanteert dezelfde boekhoudtechnieken als degene die van toepassing zijn bij de provincie Vlaams-Brabant, 

zijnde het dubbel boekhouden. Het systeem laat consolidatie mogelijk tussen de rekeningen van de provincie Vlaams-

Brabant en VERA.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

VERA doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de 

inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom provinciebedrijf, 

van welke aard ook.



306

De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan te allen tijde aan de raad van bestuur verslag vragen over de 

activiteiten en de financiële toestand van VERA of zijn filialen.

Afdeling 2 – Controle op het financieel beheer

Artikel 44.

§1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven 

in de jaarrekening van VERA wordt uitgeoefend door een commissaris. Dit is een erkende bedrijfsrevisor die benoemd 

wordt door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant en die onderworpen is aan de wettelijke en reglementaire 

bepalingen die zijn ambt en zijn bevoegdheid regelen.

§2. De bezoldiging van de commissaris, vermeld in §1 van artikel 43 van deze statuten, valt ten laste van VERA.

Afdeling 3 – Goedkeuring en kwijting

Artikel 45.

§1. De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat volgt op het 

financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de jaarrekening, en bezorgt deze aan 

de commissaris, vermeld in §1 van artikel 43 van deze statuten.

Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over de aansprakelijkheid 

van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een 

afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken actoren.

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen bezorgd aan de 

provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. Alleszins legt de raad van bestuur jaarlijks en uiterlijk op 31 mei de 

jaarrekening van het voorbije jaar ter goedkeuring voor aan de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant. 

Artikel 46.

§1. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de 

commissaris, vermeld in §1 van artikel 43 van deze statuten, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft 

van de financiële toestand van VERA. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan de commissaris, vermeld in §1 

van artikel 43 van deze statuten, horen.

Als de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant geen besluit verzonden heeft aan VERA binnen een termijn van vijftig 

dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening aan de provincieraad van de provincie 

Vlaams-Brabant, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren.

§2. De provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bezorgt binnen de twintig dagen na haar goedkeuring een afschrift 

van de jaarrekening van VERA aan de toezichthoudende overheid en het verslag zoals opgesteld door de commissaris, 

vermeld in §1 van artikel 32 van deze statuten.

§3. De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit van de provincieraad 

van de provincie Vlaams-Brabant tot niet-goedkeuring van de jaarrekening.

Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de 

verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich over het ingestelde beroep uit binnen een termijn 

van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die 

termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze geacht in te stemmen met het besluit van de provincieraad van de 

provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 47.

Als de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft 

bestempeld, wordt gehandeld overeenkomstig artikel 236ter van het Provinciedecreet.
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Artikel 48.

Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het budget of de jaarrekening 

aan de provincie Vlaams-Brabant bezorgt VERA de door de Vlaamse regering bepaalde gegevens over het vastgestelde 

beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse regering. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van 

het jaar dat volgt op het financiële boekjaar in kwestie bezorgt VERA de gegevens over het ontwerp van de jaarrekening in 

een digitaal bestand aan de Vlaamse regering.

VERA rapporteert tevens per kwartaal aan de Vlaamse regering over de verrichte transacties voor het einde van de maand 

die volgt op het kwartaal.

Het door de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde beleidsrapport van het autonoom 

provinciebedrijf is pas uitvoerbaar als de Vlaamse regering in het bezit is van de digitale rapporten en VERA daarvan 

melding heeft ontvangen.

Artikel 49.

Jaarlijks beslist de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na 

goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van VERA niet wordt verborgen 

door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de 

beheersovereenkomst.

HOOFDSTUK VI – STATUTENWIJZIGING EN VEREFFENING

Artikel 50.

Wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant, op 

voorstel of na advies van de raad van bestuur. 

Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt ter inzage neergelegd op de griffie van de provincie Vlaams-

Brabant en op het secretariaat van VERA.

Artikel 51.

Enkel de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant kan beslissen tot ontbinding en vereffening van het bedrijf. 

In voorkomend geval neemt de provincie Vlaams-Brabant alle rechten en verplichtingen van VERA over.

HOOFDSTUK VII – RECHTSOPVOLGING

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Artikel 52.

De rechten en verplichtingen van de provincie Vlaams-Brabant en de nadere bepalingen in verband met de rechtsopvolging 

in het algemeen, worden zo nodig geregeld in bijzondere door VERA en de provincie Vlaams-Brabant te sluiten 

overeenkomsten.

Afdeling 2 – Overgang van goederen

Artikel 53.

Bij provincieraadsbesluit van de provincie Vlaams-Brabant kan de provincie Vlaams-Brabant aan VERA middelen en 

infrastructuur ter beschikking stellen of overdragen.
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Nr. 73 Provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door de 
commissie sociale dienst in de medische kosten ten gunste van de 
personeelsleden en gepensioneerden van de provincie Vlaams-
Brabant
(Directie ondersteuning – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het besluit van de provincieraad van 16 december 1997 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement betreffende de tegemoetkoming door de commissie sociale dienst in de medische kosten 
en de kosten van geneesmiddelen ten gunste van de personeelsleden en de gepensioneerden van de 
provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 17 december 2002 betreffende de wijzigingen in het 
provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door de commissie sociale dienst in de 
medische kosten en de kosten van geneesmiddelen ten gunste van de personeelsleden en de 
gepensioneerden van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op het voorstel van de commissie sociale dienst tot aanpassing van het reglement betreffende 
de tegemoetkoming door de commissie sociale dienst in de medische kosten ten gunste van de 
personeelsleden en de gepensioneerden van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op de sociale dimensie van de voorgestelde maatregel die tot doel heeft een tegemoetkoming te 
verlenen aan de personeelsleden en gepensioneerden die hoge kosten moeten dragen voor medische 
verzorging op basis van hun financiële draagkracht en hun personen ten laste;

Gelet op het protocol gesloten in het bijzondere onderhandelingscomité

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door de commissie sociale dienst in de 
medische kosten ten gunste van de personeelsleden en de gepensioneerden van de provincie 
Vlaams-Brabant, gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 20 december 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
      provinciegriffier      voorzitter
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Provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming door de commissie 
sociale dienst in de medische kosten ten gunste van de personeelsleden en de 
gepensioneerden van de provincie Vlaams-Brabant

Artikel 1. Doel

Deze tegemoetkoming heeft tot doel de personeelsleden en gepensioneerden die hoge kosten 
moeten dragen voor medische verzorging te helpen.

De tegemoetkoming wordt berekend op de medische kosten die de personeelsleden zelf moeten 
dragen. Hiervoor doen ze eerst aanspraak op de tegemoetkomingen van het RIZIV, de verzekering 
gezondheidszorgen, de verzekering arbeidsongevallen, de maximumfactuur voor gezondheidszorg, 
de zorgverzekering …

Art. 2  Personen die recht hebben op de tegemoetkoming
2.1. De personeelsleden in actieve dienst bij de provincie Vlaams-Brabant die onder de 

Rechtspositieregeling vallen en ten minste halftijds aangesteld zijn.

2.2. Seizoenspersoneel na het derde opeenvolgende jaar van aanstelling.

2.3. De onderwijzende personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant die hun hoofdambt 
uitoefenen in een onderwijsinstelling van de provincie Vlaams-Brabant.

2.4. De gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en de Nederlandstalige 
gepensioneerden van de gewezen provincie Brabant.

2.5. De niet-hertrouwde weduwe of weduwnaar van de bovenvermelde personeelsleden of 
gepensioneerden.

2.6. De samenwonende partner van de bovenvermelde personeelsleden of gepensioneerden. Voor 
zowel het personeelslid of gepensioneerde als de partner moet berekeningsnota van de 
personenbelasting voorgelegd worden. Indien dit twee aparte documenten zijn, moeten ze beide 
het identieke adres vermelden. Voor de berekening van de vrijstelling worden beide bedragen 
van de om te slane belasting samengeteld.

2.7. De kinderen ten laste die deel uitmaken van het gezin van bovenvermelde personeelsleden en 
gepensioneerden.

2.8. Voor personeelsleden die uit dienst treden, uitgezonderd de gepensioneerden en het 
seizoenspersoneel vanaf het derde aanstellingsjaar, worden slechts de kosten in aanmerking 
genomen die gemaakt zijn voor de datum van hun uitdiensttreding.

Art. 3  Kosten die volledig in aanmerking komen voor de tegemoetkoming

3.1. Alle niet-terugbetaalde kosten van geneesmiddelen die voorgeschreven werden door een arts
komen in aanmerking.

3.2. Alle niet-terugbetaalde kosten van geneeskundige verzorging en andere medische kosten 
(tandarts, kinesitherapie, labo, …) en die niet verder apart in het reglement vermeld worden, 
komen in aanmerking voor de berekening van de tegemoetkoming.

Indien de effectieve kosten voor de aanvrager hoger liggen dan het bedrag dat het ziekenfonds in 
aanmerking neemt voor de berekening van het remgeld, kunnen de meerkosten enkel in 
aanmerking genomen worden als de originele factuur aan het dossier wordt toegevoegd.

3.3. De volledige kosten voor een psycholoog of logopedist komen in aanmerking voor de berekening 
van de tegemoetkoming.
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3.4. De medische kosten en geneesmiddelen die in het kader van een hospitalisatie niet terugbetaald 
worden door de verzekering gezondheidszorgen, komen in aanmerking voor de berekening van 
de tegemoetkoming.

De medische kosten die buiten de dekking van de verzekering gezondheidszorgen van de 
provincie Vlaams-Brabant vallen komen ook in aanmerking voor de berekening van de 
tegemoetkoming.

Art. 4  Kosten die slechts beperkt in aanmerking komen voor tegemoetkoming

4.1. De kosten, na de aftrek van de tegemoetkoming van het ziekenfonds, voor de aankoop van 
brilglazen wordt volledig in aanmerking genomen voor de berekening van de tegemoetkoming 
indien bij de aanvraag een kopie van het medisch voorschrift wordt gevoegd. Er is geen 
tegemoetkoming in de aankoop van het brilmontuur.

Voor de aankoop van lenzen wordt 50% van de kosten met een maximum van 125,00 euro per 
persoon en 250,00 euro per gezin per jaar in aanmerking genomen voor de berekening.

4.2. Voor tandprothesen, kronen, paradontologische en orthodontische toestellen wordt 50% van de 
betaalde kosten, na aftrek van de tegemoetkoming van ziekenfonds, tot maximaal 1.000,00 euro 
per gezin, in aanmerking genomen voor de berekening.

4.3. Voor de aankoop van een hoorapparaat wordt 50% van de werkelijke prijs, na aftrek van de 
tegemoetkoming door het ziekenfonds, met een maximum van 500,00 euro in rekening gebracht.

4.4. Andere prestaties kunnen in aanmerking genomen worden voor de berekening van de 
tegemoetkoming onder volgende voorwaarden:

 Gezins- of bejaardenhulp, poetshulp door erkende diensten: 50% van de kosten na 
gunstig advies van de sociaal werker;

 Vervoer door een ziekenwagen 50% van de kosten die ten laste zijn van de aanvrager;
 Materialen of verzorging op medisch voorschrift zoals steunzolen, medische 

steunkousen, voetverzorging, huur of aankoop van medisch apparatuur: 50% van de 
kosten die ten laste zijn van de aanvrager.

4.5. Kosten die niet door het RIZIV in aanmerking genomen worden en andere prothesen dan 
beschreven onder artikel 4.2, kunnen maar in aanmerking genomen worden voor de berekening 
van de tegemoetkoming medische kosten nadat deze voorgelegd worden aan de commissie 
sociale dienst op basis van een verslag van de sociaal werker.

Art. 5  Aanvraagprocedure

5.1. Het reglement en het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming kunnen opgevraagd worden bij 
het secretariaat van de commissie sociale dienst, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 016-26 77 
20/22, socialedienst@vlaamsbrabant.be.

5.2. Om de kosten van de medicatie te bewijzen wordt er aan de apotheek of apotheken een globale 
overzichtslijst gevraagd van de aankopen van het aanvraagjaar. Deze lijst bevat een overzicht 
per datum van de aangekochte medicatie, de kosten ten laste van betrokkene en de naam van 
de voorschrijvende arts. Een ‘attest vergoedbare farmaceutische kosten in het kader van een 
bijkomende verzekering’ (704N) wordt enkel aanvaard indien het om eenmalige aankopen gaat 
bij een apotheker (bv. vakantie).

Medicatie die in het kader van een andere verzekering of tegemoetkoming werden terugbetaald, 
moeten op de overzichtsstaten geschrapt worden.

5.3. De kosten voor artsen, specialisten en materialen met een RIZIV tegemoetkoming worden 
gestaafd met een overzicht van het ziekenfonds. Dit overzicht behelst de volledige periode van 1 
januari tot 31 december. Deze lijst bevat een overzicht van de verstrekking, de datum en het 
remgeld ten laste van de aanvrager.
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Indien er voor een ingreep of materialen supplementen aangerekend worden bovenop het bedrag 
dat het ziekenfonds in rekening heeft genomen, kunnen deze supplementen mee in rekening  
genomen worden. Hiervoor moeten de originele kostennota’s aan de aanvraag toegevoegd 
worden.

Medische kosten die in het kader van een andere verzekering of tegemoetkoming werden 
terugbetaald, moeten op de overzichtsstaten geschrapt worden.

5.4. Voor andere uitgaven (materialen, labo’s, poetshulp …) worden steeds de originele kostennota’s 
toegevoegd. Deze kostennota’s omvatten een gedetailleerde vermelding van de verstrekte 
dienstverlening en de datum waarop dit gebeurde. Deze kosten waar mogelijks een 
tegemoetkoming is van het ziekenfonds worden enkel in aanmerking genomen indien voor de 
periode een overzicht van de tegemoetkomingen van het ziekenfonds wordt toegevoegd.

5.5. Voor medische uitgaven in het kader van een hospitalisatie die niet terugbetaald werden door 
de verzekering gezondheidszorgen, worden de originele overzichtsstaten van de verzekering 
mee doorgestuurd.

5.6. Bij de aanvraag moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier gevoegd 
worden. Op dit formulier verklaart het ziekenfonds eveneens of er een uitbetaling gebeurde in het 
kader van de maximumfactuur en de zorgverzekering. Bij het aanvraagformulier wordt een kopie 
van het laatste aanslagbiljet gevoegd.

5.7. De kosten worden uiterlijk op 30 april binnengebracht en mogen slechts betrekking hebben op 
het voorgaande kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).

5.8. Bij het binnenbrengen van het aanvraagdossier moeten alle documenten noodzakelijk voor het 
dossier toegevoegd (aanvraagformulier, aanslagbiljet, bewijstukken, …) worden. Er kunnen na de 
indiening van het dossier geen bijkomende documenten meer aanvaard worden.

5.9. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie sociale dienst op basis van een verslag van de 
sociaal werker beslissen om een tussentijdse tegemoetkoming uit te betalen of een uitzondering 
op het reglement toe te staan.

Art. 6  Berekening van de tegemoetkoming

6.1. Voor de berekening van het dossier wordt het bedrag van de om te slane belasting van het gezin 
dat vermeld staat op het laatste aanslagbiljet personenbelastingen en aanvullende belastingen in 
aanmerking genomen.

Indien de aanvrager of zijn gezin in het jaar waarvoor de tegemoetkoming gevraagd wordt, een 
aanzienlijk inkomensverlies heeft (scheiding, werkloosheid …), zal de commissie sociale dienst, 
op basis van een verslag van de sociaal werker, beslissen om een afwijking toe te staan.

Een kopie van het volledige aanslagbiljet wordt aan de aanvraag toegevoegd. Enkel op deze 
manier kan gecontroleerd worden of het aanslagbiljet aan de aanvrager en zijn gezin toehoort.

6.2 Alle kosten die in aanmerking komen voor tegemoetkoming worden opgeteld. Afhankelijk van het 
bedrag van de om te slane belasting wordt er een vrijstelling op deze kosten en een percentage 
van terugbetaling toegepast, zoals vermeld in onderstaande tabel.

Indien het gezin een tegemoetkoming geniet van de maximumfactuur of de zorgverzekering zal 
het bedrag van deze tegemoetkoming in mindering gebracht worden op het totaal bedrag dat in 
aanmerking wordt genomen voor de berekening van deze tegemoetkoming.

gezamenlijke om te slane belasting vrijstelling tegemoetkoming
< € 3.500 € 0,00 90%
€ 3.500 - 5.500 € 200,00 80%
€ 5.500 - 7.500 € 300,00 70%
€ 7.500 - 10.000 € 400,00 60%
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€ 10.000- 12.500 € 500,00 50%
€ 12.500 -15.000 € 600,00 30%
€ 15.000 - 17.500 € 700,00 10%
> € 17.500 geen tegemoetkoming

Art. 7  Aanvangsdatum van het reglement

Dit reglement treedt in werking vanaf 01.01.2014 voor de berekening van de tegemoetkoming 
medische kosten voor het jaar 2013.
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