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Nr. 1 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 20 januari 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 1 Wijziging van een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling voor 
het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de provincie Vlaams-
Brabant – evaluatiecyclus:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 2 Wijziging art. 160 rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel- Werken na 65 jaar:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 3 Vaststelling van vormingsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant; Wijziging van 
een aantal artikelen m.b.t. vorming uit de rechtspositieregeling voor 
het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de provincie Vlaams-
Brabant:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 4 Aanpassing tarieven toegang provinciedomeinen en aanpassing 
van het ‘reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de 
specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de 
Provinciedomeinen’:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 5 Aanpassing ‘reglement op gebruik van infrastructuur van de 
provinciedomeinen’:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 6 Aanpassing ‘reglementering van orde” provinciedomeinen Kessel-
Lo, Huizingen en Halve Maan Diest’:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 7 Invoering provinciaal reglement bibliotheeksubsidies:
goedkeuring

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

Leuven, 9 februari 2015
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Nr. 2 Wijziging van een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling voor 
het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de provincie 
Vlaams-Brabant – evaluatiecyclus
(Directie ondersteuning – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet, artikel 43;

Gelet op de uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende vaststelling 
van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 november 2008 tot vaststelling 
van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel en latere wijzigingen

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 54 derde en vierde lid van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel worden 
vervangen als volgt:

“De personeelsleden die tewerkgesteld zijn via verlof voor opdracht bij een andere werkgever en aldus 
werken onder de leiding en het gezag van een niet-provinciale verantwoordelijke worden op basis van 
een verslag van hun functioneel leidinggevende geëvalueerd door de ambtenaar bevoegd voor de 
evaluatie.

Indien een personeelslid tijdens de evaluatieperiode in verschillende diensten werd tewerkgesteld zal 
de medewerker een evaluatie krijgen van zijn eerste tewerkstellingsperiode (indien minstens zes 
maanden gepresteerd) en zijn daaropvolgende tewerkstellingsperiode(n) (indien minstens zes 
maanden gepresteerd). 

Indien het personeelslid niet van functie wijzigt, maar de functioneel leidinggevende niet gedurende de 
volledige evaluatieperiode dezelfde was, dient de evaluatie gezamenlijk te gebeuren door de 
respectievelijke leidinggevenden. Indien dit niet meer mogelijk is, zal de huidige leidinggevende de 
evaluatie doen met, waar mogelijk, de inbreng van de vorige leidinggevende.”

Art. 2
Artikel 61 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt gewijzigd als volgt:

Tweede lid, eerste zin:
“…binnen tien kalenderdagen” wordt vervangen door “… binnen veertien kalenderdagen”.

Vierde lid:
Wordt vervangen door “De geëvalueerde ontvangt het verslag van zijn tweede evaluatiegesprek.”

Art. 3
Artikel 62 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:
“Het resultaat van de evaluatie is gunstig of ongunstig. De volgende resultaten zijn mogelijk:

- gunstig: ‘gunstig’, ‘gunstig met aanmerkingen’;
- ongunstig: "ongunstig".

Het evaluatieresultaat wordt opgenomen in het individuele personeelsdossier. Het resultaat “gunstig 
met aanmerkingen” houdt in dat de evaluator een aantal aanmerkingen formuleert ten aanzien van het 
functioneren van de geëvalueerde die in de daarop volgende evaluatieperiode dringend bijgestuurd 
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dienen te worden. Alleen wanneer er duidelijke verbeteringen zijn opgetreden in de vermelde 
aanmerkingen, kan het resultaat “gunstig met aanmerkingen” tweemaal na elkaar gegeven worden.”

Art. 4
Artikel 63 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:
“Het personeelslid ontvangt het evaluatieverslag elektronisch of op papier en kan in het 
evaluatieverslag zijn opmerkingen bij zijn evaluatie formuleren, binnen een termijn van 10 
kalenderdagen. 
In het geval dat het evaluatieverslag op papier wordt overhandigd, ondertekent het personeelslid voor 
ontvangst.”

Art. 5
Artikel 69 eerste lid, tweede zin van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel 
wordt vervangen als volgt:

- als leden: 
a) maximaal één afgevaardigde per representatieve vakorganisatie
b) evenveel vertegenwoordigers van de werkgever, zijnde personeelsleden van het niveau A, 

aangewezen door de provinciegriffier uit een lijst vastgesteld door de provinciegriffier; De 
voorwaarden voor de personeelsleden van het niveau A luiden als volgt: graad diensthoofd of 
directeur met minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring én geen ongunstige evaluaties tijdens 
laatste 5 jaar.

- als niet-stemgerechtigde leden:
c) optioneel: 

een vertegenwoordiger bevoegd voor personeelsbeleid (diensthoofd of bestuursdirecteur);
d) optioneel:

externe deskundigen, consultants gespecialiseerd in coaching en evaluatie, kunnen deel 
uitmaken van de beroepscommissie. 

Er wordt naar gestreefd dat maximaal 2/3 van de beroepscommissieleden tot hetzelfde geslacht 
behoren. Deze verdeling wordt gerespecteerd door zowel de vertegenwoordigers van de 
vakorganisaties als de vertegenwoordigers van de werkgever. 

In het tweede lid wordt het woord “directie” vervangen door het woord “dienst”.

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Nr. 3 Wijziging art. 160 rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel- Werken na 65 jaar
(Directie ondersteuning – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 tot wijziging van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 7 december 2007 betreffende de minimum voorwaarden voor de personeelsformatie, 
de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en 
houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 
12 november 2010 betreffende de minimumvoorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel 
van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en betreffende de minimum 
voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de definitieve ambtsneerlegging betreft;

Gelet op het decreet van 17 januari 2014 tot opheffing van het artikel 158 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Artikel 160 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:

‘…

§3. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aangesteld 
statutair personeelslid:
1° het vrijwillige ontslag
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie zoals vermeld in artikel 65
3° de pensionering ingevolge de toepassing van de pensioenwetgeving
4° het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

In afwijking van het eerste lid 4°, kan de aanstellende overheid het vast aangesteld statutair personeelslid na 
het bereiken van de leeftijdsgrens van 65 jaar in dienst houden. Het statutaire dienstverband wordt verlengd 
op verzoek van het provinciebestuur of op verzoek van het personeelslid. In het eerste geval is de 
uitdrukkelijke instemming van het personeelslid vereist. In het tweede geval is de uitdrukkelijke instemming 
van de aanstellende overheid vereist. In beide gevallen verleent de aanstellende overheid de verlenging 
voor een periode van hoogstens één jaar, telkens verlengbaar met ten hoogste één jaar. De statutaire 
tewerkstelling eindigt ten laatste op de laatste dag van de maand waarin het personeelslid 70 jaar wordt. Het 
betrokken personeelslid behoudt gedurende de volledige periode van de verlenging de hoedanigheid van 
vast aangesteld statutair personeelslid.’

Art. 2
De wijziging aan de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel gaat met onmiddellijke ingang in. 

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Nr. 4 Vaststelling van vormingsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant; Wijziging 
van een aantal artikelen m.b.t. vorming uit de rechtspositie-
regeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel van de 
provincie Vlaams-Brabant
(Directie ondersteuning – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet;

Gelet op de uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende vaststelling 
van de rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 november 2008 tot vaststelling 
van de rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel en latere wijzigingen;

Overwegende dat een aantal artikelen uit de rechtspositieregeling dienen aangepast te worden om ze 
in overeenstemming te brengen met het nieuwe vormingsreglement voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het vormingsreglement voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel wordt goedgekeurd.

Art. 2
Artikel 79 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:

‘Het bestuur wil de competenties die in de organisatie vereist zijn, permanent ontwikkelen door de 
vorming van de medewerkers, door het delen van kennis en informatie en door te leren uit eigen 
ervaringen. 

Voor de uitvoering van het vormingsrecht en de vormingsplicht, vermeld in artikel 107 van het 
provinciedecreet, wordt onder vorming verstaan: elk begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht 
of dat intern of extern aan het bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of 
het individueel dan wel in groepsverband georganiseerd wordt. 

Ieder personeelslid heeft het recht (mits de volgende artikelen worden in acht genomen) en de plicht 
om op kosten van het bestuur deel te nemen aan vormingsactiviteiten en om de kennis en de 
vaardigheden waarover hij beschikt, aan anderen door te geven.

Verplichte vorming kadert in de vormingsplicht en omvat elke vorming die het bestuur oplegt aan het 
personeelslid.

Vorming op eigen initiatief kadert in het vormingsrecht en omvat elke vorming die het personeelslid 
zelf aanvraagt.

Door de provinciegriffier wordt een vormingsverantwoordelijke aangeduid. De 
vormingsverantwoordelijke zorgt in samenwerking met de provinciegriffier voor de concrete invulling 
van het vormingsrecht en van de vormingsplicht op basis van de vastgestelde vormingsbehoeften.’

Art. 3
Artikel 81 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:
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‘Het personeelslid krijgt voor de verplichte vorming nl. alle interne of externe vormingsactiviteiten 
waaraan het deelneemt op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur, dienstvrijstelling en de periodes van 
afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit.

De regeling i.v.m. dienstvrijstelling voor vorming op eigen initiatief wordt uitgewerkt in het 
vormingsreglement.’

Art. 4
Artikel 82 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt:

‘Het bestuur draagt de kosten voor de deelname aan verplichte vormingsactiviteiten. Tot die kosten 
behoren ook de kosten voor de verplaatsing naar en van de plaats waar de vormingsactiviteit 
doorgaat.

De tussenkomst in kosten van deelname aan de overige vormingsactiviteiten, aangevraagd op eigen 
initiatief, wordt geregeld in het vormingsreglement.’

Art. 5
Artikel 83 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt: 

‘Het bestuur kan een personeelslid verplichten om deel te nemen aan vormingsactiviteiten:
o die het bestuur voor de goede werking van de organisatie of van de dienst nodig acht;
o die n.a.v. de evaluatie van het personeelslid als noodzakelijk worden beschouwd;
o die worden georganiseerd in het kader van de loopbaanontwikkeling en/of voortvloeien uit het 

persoonlijk ontwikkelingsplan.

De provinciegriffier kan hiertoe de opdracht geven, na advies van de betrokken leidinggevende en van 
de vormingsverantwoordelijke.’

Art. 6
Artikel 84 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen als volgt: 

‘Het bestuur kan de mogelijkheid geven aan een personeelslid om op eigen initiatief deel te nemen 
aan vorming die nodig is voor zijn hiërarchische loopbaan of die nuttig is voor de werking van de 
dienst of de organisatie.

De provinciegriffier of zijn gemachtigde beslist, op advies van de leidinggevende, over de deelname 
van het personeelslid aan de aangevraagde vormingsactiviteit.’

Art. 7
Artikel 85 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt geschrapt;

Art. 8
Artikel 86 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt geschrapt;

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

§1. Dit reglement regelt, in toepassing van het vormingsrecht en de vormingsplicht vermeld in artikel 
107 van het provinciedecreet, de krachtlijnen van de vorming, de vorming tijdens de proeftijd, de 
verplichtingen van de personeelsleden bij deelname aan een vormingsactiviteit, de faciliteiten bij het 
volgen van vorming en de algemene criteria op basis waarvan vormingsaanvragen geweigerd worden.

§2. Het vormingsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van de provincie Vlaams-
Brabant en op de personeelsleden die door een andere instantie gedetacheerd zijn of ter beschikking 
gesteld worden bij het bestuur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen statutair en contractueel 
personeel. Dit vormingsreglement is niet van toepassing op het onderwijzend personeel.

Art. 2. Begrippen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° Vorming: elk gepland, begeleid en gestructureerd leertraject, ongeacht of dat intern of extern aan 
het bestuur georganiseerd wordt, ongeacht de duur ervan en ongeacht of het individueel dan wel in 
groepsverband georganiseerd wordt

a) We beschouwen wel als vorming: seminaries, trainingssessies en studiedagen met een 
didactisch programma, leerstages, vooraf in een leerplan beschreven on-the-job-training, 
begeleide intervisie, coaching, methodisch voorbereide interne opleiding, e-learning.

b) We beschouwen niet als vorming: het bijwonen of bezoeken van vakbeurzen1, 
vergaderingen, demonstraties, informatievergaderingen, handleidingen bij een toestel, 
professioneel overleg met collega’s uit de sector, rondleidingen, bijeenkomsten met een 
algemene inhoud, van ceremoniële aard of waarbij de representatie of het netwerken 
voorop staat, het zelf geven van vorming of voordrachten, vormingsactiviteiten die geen 
rechtstreeks nut hebben voor het werk.

2° Diensttijd: de periode waarbinnen het personeelslid verplicht is te werken ingevolge de 
arbeidsregeling die op hem van toepassing is;

3° Dienstvrijstelling: de toestemming om tijdens de diensttijd afwezig te zijn gedurende een vooraf 
bepaalde tijd en met behoud van alle rechten;

4° Compensatie van uren: de toestemming om de tijd die aan vorming buiten de diensttijd werd 
besteed te compenseren door tijdens de diensturen afwezig te zijn gedurende een vooraf bepaalde 
tijd en met behoud van alle rechten;

5° Verplaatsingstijd: de verplaatsingstijd is de normale tijd die nodig is om vanaf de werkplaats of de 
woonplaats op de plaats van de vorming te geraken en terug.

Art. 3. Gedeeld belang

§1. Elke medewerker heeft het recht en de plicht om deel te nemen aan vorming om de kwaliteit van 
het bestuur op peil te houden, te vergroten en om aan zijn persoonlijke ontwikkeling te werken.

1 Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor technische medewerkers die via vakbeurzen en demonstraties nieuwe 
technieken aanleren. In hun vakgebied zijn dergelijke activiteiten vaak het enige aanbod om nieuwe technieken en producten te 
leren kennen. 
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§2. Vorming is een gedeeld belang en een gedeelde verantwoordelijkheid van de personeelsleden, de 
leidinggevenden, de dienst personeelsbeleid en de organisatie.

Hoofdstuk 2. Soorten vorming

Art. 4. Verplichte vorming

§1. Verplichte vorming is vorming in het kader van de vormingsplicht die:

1° het provinciebestuur voor de goede werking van de organisatie of van de dienst nodig acht;
2° n.a.v. de evaluatie van het personeelslid als noodzakelijk wordt beschouwd;
3° wordt georganiseerd in het kader van loopbaanontwikkeling of voortvloeit uit het persoonlijk 
ontwikkelingsplan.

§2. Verplichte vorming kan opgelegd worden door het provinciebestuur, de provinciegriffier, de 
leidinggevende of eerste evaluator in samenspraak met de vormingsverantwoordelijke.

Art. 5. Vorming op eigen initiatief

Vorming op eigen initiatief is vorming in het kader van het vormingsrecht die het personeelslid zelf 
aanvraagt met het oog op zijn loopbaanontwikkeling of die nuttig is voor de werking van de dienst of 
de organisatie.

Hoofdstuk 3. Competentieontwikkeling

Art. 6. Voorwerp

§1. Vorming is een onderdeel van het competentiemanagement. Het aanleren van nieuwe en het 
ontwikkelen van bestaande competenties vormt het uitgangspunt van het vormingsbeleid. Leren is 
dan ook een middel om onze competenties te ontwikkelen en verder te ontplooien. Het is belangrijk 
voor het personeelslid zelf en noodzakelijk voor de organisatie dat er voldoende aandacht naar leren 
uitgaat. Vorming dient soepel en op maat van het personeelslid en van de organisatie in te spelen op: 

1° de functievereisten, de evaluatie, de vooropleiding of werkervaring, de interesses en 
loopbaanperspectieven en de inzetbaarheid van personeelsleden;

2° veranderingsprocessen, de invoering van nieuwe werkmethodes, technologieën en 
materialen, beleidsprioriteiten.

§2. De basis voor het beleid rond vorming ligt in het jaarlijkse vormingsplan voor de hele organisatie 
en in de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP’s) van de personeelsleden. Zij geven input voor het 
competentiegericht aanbieden van vormingstrajecten voor nieuwkomers, collectieve vorming (op 
maat), individuele opleidingsmogelijkheden en de uitbouw van alternatieve leervormen, 
loopbaanbegeleiding en coaching.

Art. 7. Behoeftedetectie

De vormingsverantwoordelijke engageert zich om op de hoogte te zijn van de vormingsbehoeften in 
het bestuur. Van hun kant zorgen deputatie, de provinciegriffier, de leden van het managementteam, 
leidinggevenden en personeelsleden dat nieuwe vormingsbehoeften tijdig aan de 
vormingsverantwoordelijke worden gecommuniceerd.
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Art. 8. Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

§1. Een POP is het geschreven resultaat van een gesprek tussen een medewerker en zijn eerste 
evaluator, gekoppeld aan de tweejaarlijkse functioneringscyclus. Daarin staat:

1° wat de sterke aanwezige competenties zijn;
2° wat de ontwikkelingsdoelen zijn met het gewenste resultaat, de timing en de vereiste 
hulpmiddelen en ondersteuning.

Door hiermee rekening te houden kan het personeelslid zijn competenties ontwikkelen, begeleid 
worden in zijn opdracht en verdere groei en bijdragen aan organisatie-, dienst- en individuele 
doelstellingen.

§2. Een POP wordt opgemaakt:

1° minstens 1 keer op initiatief van het personeelslid of leidinggevende in het kader van de 
tweejaarlijkse functioneringscyclus;
2° na een inhoudelijke functiewijziging zoals bevordering, heroriëntatie, interne mobiliteit 
indien gewenst;
4° steeds met het functieprofiel van het provinciebestuur als bron.

§3. Vorming die voortvloeit uit een POP wordt beschouwd als verplichte vorming. Het personeelslid 
neemt zelf contact op met de vormingsverantwoordelijke om zijn actiepunten met betrekking tot 
vorming te bespreken en de uitvoeringsmodaliteiten te bekijken.

§4. De resultaten van alle algemene en individuele behoeftedetecties worden samengebracht in een 
jaarlijks vormingsplan. Dit plan kan gedurende het kalenderjaar worden aangevuld.

Hoofdstuk 4. Vormingsaanvraag

Art. 9. Goedkeuring

Voor elke vormingsactiviteit, zowel voor de verplichte vorming als voor de vorming op eigen initiatief, is 
de toestemming van de provinciegriffier of zijn gemachtigde nodig, ook wanneer de vorming gratis is 
of wanneer ze buiten de werktijd wordt bijgewoond.

Art. 10. Criteria voor weigering

§1. Een vorming kan geweigerd worden op grond van volgende algemene criteria (niet-limitatieve lijst):

1° het dienstbelang;
2° het gebrek aan inhoudelijke relevantie of meerwaarde van de aanvraag voor het bestuur of 
het personeelslid in kwestie;
3° praktische bezwaren zoals de prioriteiten in het vormingsplan, past niet in het beschikbare 
budget of een te hoge prijs;
4° er is collectieve vorming voorzien rond het thema.

§2. Als de vormingsaanvraag om één van deze redenen geweigerd wordt, kan in overleg een geschikt 
alternatief gezocht worden.
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Art. 11. Voorrangsregeling

Indien het nodig is, bepaalt de vormingsverantwoordelijke de voorrang van deelname aan vorming. Bij 
het bepalen van de voorrangsregeling wordt rekening gehouden met:

1° de noodzaak van het ontwikkelen van bepaalde competenties;
2° het nut van de opleiding voor de dienst of medewerker;
3° praktische overwegingen bij de organisatie van de groepen;
4° er is collectieve vorming voorzien rond dit thema.

Art. 12. Registratie van vorming

§1. Elke aangevraagde vormingsactiviteit wordt geregistreerd door de dienst personeelsbeleid. 

§2. Elk personeelslid heeft een persoonlijk vormingsdossier dat bij de dienst personeelsbeleid 
opvraagbaar is door het personeelslid en de leidinggevenden van het personeelslid.

Hoofdstuk 5. Verplichtingen bij deelname aan vormingsactiviteiten

Art. 13. Deelname

Inschrijven voor een vormingsactiviteit impliceert deelname aan deze activiteit. Dit geldt zowel voor de 
interne als de externe vormingsactiviteiten. Het personeelslid is verplicht aanwezig gedurende alle 
vormingsuren. Er wordt van de deelnemer verwacht dat hij tijdig op de vorming aanwezig is.

Art. 14. Afwezigheid

§1. Tijdens de vorming gelden dezelfde regels als voor afwezigheden. Dit betekent dat het enkel 
wegens dringende omstandigheden (ongeval, ziekte) is toegelaten om niet deel te nemen aan een 
vorming.

§2. Indien in uitzonderlijke omstandigheden het personeelslid toch niet aan een vorming kan 
deelnemen, neemt het personeelslid de volgende maatregelen: 

1° het personeelslid annuleert tijdig en zoekt een vervanger. Hij/zij doet dit in overleg met de 
leidinggevende. Het personeelslid waarschuwt de organisator en de 
vormingsverantwoordelijke van deze wissel;
2° het personeelslid verontschuldigt zich, zowel voor een interne als voor een externe 
vorming, vooraf bij de vormingsverantwoordelijke, bij de opleidingsorganisatie en bij zijn 
leidinggevende.

Art. 15. Evaluatie

§1. Elke deelname aan een vormingsactiviteit houdt van het personeelslid het engagement in om een 
gunstig gevolg te behalen. 'Gunstig gevolg' betekent dat het personeelslid met succes aan de 
vormingsactiviteit deelnam. De criteria voor goed gevolg kunnen zijn: actieve deelname, attest van 
deelname, slagen voor examen, behalen van een attest.

De vormingsverantwoordelijke legt de criteria hiervoor vast, en communiceert ze vóór de 
vormingsactiviteit bij goedkeuring van deelname aan het deelnemende personeelslid.

§2. Het personeelslid evalueert elke gevolgde vormingsactiviteit. De evaluatie wordt bezorgd aan de 
dienst personeelsbeleid. De bedoeling is om na te gaan of de aangeboden vormingsactiviteit 
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overeenstemt met de beoogde leerdoelstellingen en na te gaan of aanpassingen/verbeteringen nodig 
of nuttig zijn. 

Hoofdstuk 6. Faciliteiten bij deelname aan vormingsactiviteiten

Art. 16. Dienstvrijstelling en compensatie van uren

§1. Zowel verplichte vorming als toegestane vorming op eigen initiatief wordt gelijkgesteld met 
dienstactiviteit. Het personeelslid krijgt dienstvrijstelling om deel te nemen aan vorming. 

§2. Voor de regularisatie van vorming wordt voor een hele dag 7.36 uur aangerekend en voor een 
halve dag 3.48 uur, verplaatsingen inbegrepen. Dit is eveneens het geval wanneer de vorming op een 
niet-werkdag valt. In dit laatste geval zijn de coëfficiënten bepaald voor prestaties op zon- en 
feestdagen enkel van toepassing indien de vorming verplicht is. Voor een verplichte vorming kan ook 
de verplaatsingstijd naar de vormingsactiviteit aangerekend worden.

§3. Medewerkers die een vormingsactiviteit combineren met werken op die dag, mogen de gewerkte 
uren aanrekenen in zoverre het dagmaximum van 11 uur niet wordt overschreden. 

§4. Voor vormingsactiviteiten tijdens de avonduren geldt dat de effectieve vormingstijd kan worden 
aangerekend voor compensatie van uren. Indien het personeelslid tussen de dagprestatie en de 
vorming naar huis gaat, kan ook de verplaatsingstijd naar de vormingsactiviteit aangerekend worden. 
Het dagmaximum van 11 uur is eveneens van toepassing op het totaal van de prestaties tijdens de 
dag en ‘s avonds. 

§5. Voor overnachtingen en avondactiviteiten bij meerdaagse evenementen wordt geen extra 
compensatie van uren toegestaan. Ook hier wordt maximaal 7.36 uur per dag in rekening gebracht, 
verplaatsingen inbegrepen. Verplaatsingen naar meerdaagse evenementen die buiten de diensttijd 
vallen of vrij verblijf, kunnen niet als werktijd geregulariseerd worden. 

§6. Indien de deelname aan een vormingsactiviteit volgt op of voorafgaat aan een gewone halve of 
hele dag prestatie of dienstopdracht, dan wordt de werkdag aangevuld tot 7.36 uur indien de 
deelname aan één van deze activiteiten (en/of de verre verplaatsing die er mee gepaard ging) ertoe 
heeft geleid dat het personeelslid geen volledige werkdag heeft kunnen presteren binnen de redelijke 
daggrenzen. 

§7. Het regulariseren van vormingsuren kan slechts gebeuren nadat de vorming werd gevolgd.

Art. 17. Kosten voor vorming

§1. Het bestuur draagt de kosten voor de deelname, zowel aan de verplichte vormingsactiviteiten als 
aan de vormingsactiviteiten op eigen initiatief. Tot die kosten behoren onder meer de 
inschrijvingskosten en de verplaatsingskosten.

§2. In bepaalde gevallen zoals bij vormingen in het buitenland is het mogelijk dat er extra kosten 
worden gemaakt zoals overnachtingskosten, extra maaltijdkosten, transportkosten. Deze kosten 
worden op voorhand berekend in de individuele vormingsaanvraag naast de kosten voor deelname. 
Alleen kosten die bij voorbaat doorgegeven worden kunnen terugbetaald worden.

Art. 18. Verplaatsing naar vormingsactiviteiten

In principe gebeurt elke verplaatsing naar een vormingsactiviteit met het openbaar vervoer. Wanneer 
het personeelslid kan aantonen dat het gebruik van een eigen vervoermiddel voordeliger is (omdat het 
openbaar vervoer aanzienlijk meer tijd in beslag neemt of aanzienlijk duurder is), dan wordt dit 
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vermeld op de individuele vormingsaanvraag. Als de keuze verantwoord is, kan de leidinggevende 
hiermee akkoord gaan.

Art. 19. Cursusdocumentatie

§1. Alle cursusdocumentatie die door het bestuur werd vergoed, blijft eigendom van de provincie en 
moet ten dienste gesteld worden van de provincie (via de dienst of de bibliotheek).

§2. Indien het personeelslid handboeken of nuttige cursussen ontvangt tijdens een opleiding, laat hij 
deze registreren in de bibliotheek en spreekt hij met de bibliotheek af waar ze zullen bewaard worden.

Hoofdstuk 7. Vorming voor nieuwe personeelsleden

Art. 20. Voorwerp

Het nieuwe personeelslid krijgt de informatie en de vorming die nodig is voor de uitoefening van de 
functie waarin hij is aangesteld en die zijn integratie in het bestuur bevordert.

Art. 21. Ontvangstvorming

Het nieuwe personeelslid krijgt tijdens de eerste maanden van zijn indiensttreding ontvangstvorming. 
De ontvangstvorming informeert het personeelslid over het bestuur en zijn functie. De 
ontvangstvorming is een verplichte vorming.

Art. 22. Starterstraject

Na de indiensttreding stelt de leidinggevende samen met het nieuwe personeelslid en op advies van 
de vormingsverantwoordelijke een individueel leertraject vast. Dit starterstraject garandeert een goede 
inwerking van het personeelslid in zijn nieuwe functie rekening houdend met het competentieprofiel, 
voorkennis en behoeften van het personeelslid en de organisatie. De opleidingen vermeld in het 
starterstraject zijn verplichte vorming voor elke nieuwe medewerker.

Hoofdstuk 8. Bijzondere vormen van vorming

Art. 23. Langdurige opleidingen

§1. Langdurige opleidingen zijn opleidingen die rechtstreeks verband houden met werkzaamheden en 
functies die in het provinciebestuur worden uitgeoefend en die minstens 80 uur in beslag nemen. 
Meestal gaat het over opleidingen van één of meerdere schooljaren en leiden deze opleidingen tot 
een getuigschrift of diploma. Opleidingen binnen het reguliere dagonderwijs zijn uitgesloten.

§2. Voor elke aanvraag zal een evenwichtig voorstel opgemaakt worden dat met alle facetten van de 
vraag en de aanvrager rekening houdt. Het volgen van een langdurige opleiding is geen recht op zich. 

§3. Wanneer het bestuur een langdurige opleiding verplicht, worden dezelfde tegemoetkomingen 
toegekend als voor andere verplichte vorming.

§4. In elk ander geval wordt het volgen van een langdurige opleiding beschouwd als vorming op eigen 
initiatief en wordt een voorstel aan de provinciegriffier geformuleerd dat rekening houdt met de 
volgende principes:
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1° langdurige opleidingen dienen steeds, net zoals alle andere vorming, nuttig te zijn voor het 
provinciebestuur. De inhoud moet deel uitmaken van het vormingsplan en mag niet overlappen 
met de vorming die collectief wordt aangeboden. 

2° de investering in de opleiding kan gedeeld worden tussen het personeelslid en het bestuur. Dit 
wil zeggen dat een regeling wordt voorgesteld waarbij het bestuur eventueel een deel van de 
kosten betaalt en/of waarbij het personeelslid geen of slechts een gedeelte van de benodigde tijd 
als diensttijd kan in rekening brengen. De precieze regeling is afhankelijk van de concrete 
opleiding die wordt aangevraagd en wordt beschreven in de toelating;

3° de faciliteiten in het kader van een langdurige opleiding die beschreven worden in de toelating 
kunnen het volgende inhouden:

a) het inschrijvingsgeld;
b) vervoersonkosten (enkel indien openbaar vervoer gebruikt wordt of met als plafond de 
kostprijs voor de verplaatsing met het openbaar vervoer);
c) dienstvrijstelling met een maximum van de helft van het aantal contacturen. Uren voor 
zelfstudie, taken of eindwerk en voorbereiding op examens of stages worden niet in 
aanmerking genomen;

4° bij langdurige opleidingen wordt een afspraak gemaakt over de tijdsinvestering. Een volledige 
lesdag kan echter nooit voor méér dan 7.36 uur als werktijd aangerekend worden. 

5° opleidingen die slechts voor een deel als nuttig voor de functie worden beschouwd, worden 
slechts voor een gedeelte toegestaan. De "gedeelde" investering wordt ook slechts op dit gedeelte 
van de opleiding toegepast. De delen van de opleiding die niet als nuttig worden beschouwd, 
vallen buiten de toelating en moeten met eigen middelen gevolgd worden. Wanneer de opleiding 
slechts voor een klein gedeelte wordt erkend, is het mogelijk dat de dienstvrijstelling beperkt wordt 
tot enkele dagen studieverlof (vrij te nemen na overleg met de dienst);

6° het zal vaak nodig zijn om een verlofsysteem aan te vragen om de opleiding te combineren met  
het werk; 

7° als het personeelslid gedurende een periode niet presteert (door volledige 
loopbaanonderbreking, gecontingenteerd verlof of terbeschikkingstelling) maar toch de langdurige 
opleiding verderzet, heeft het personeelslid tijdens deze periode geen recht op compensatie van 
uren. Het personeelslid heeft bovendien geen recht op terugbetaling van de kosten die voor die 
periode aan de opleiding zijn verbonden.

Art. 24. Scholingsbeding

§1. Het provinciebestuur kan in sommige gevallen de kosten terugvorderen die werden betaald voor 
vorming op eigen initiatief. Bij langdurige niet-verplichte vormingsactiviteiten kan een clausule worden 
opgenomen over deze mogelijke terugvordering bij vrijwillig ontslag of bij ontslag uitgaande van de 
werkgever omwille van dringende reden. Deze clausule is een scholingsbeding. De voorwaarden voor 
zo’n scholingsbeding worden geregeld in overeenstemming met de Arbeidsovereenkomstenwet, 
artikel 22 bis (17 januari 2007). Een scholingsbeding kan alleen worden opgemaakt wanneer aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden voldaan is:

1° het jaarloon van de werknemer op wie het scholingsbeding van toepassing is, moet hoger 
zijn dan het minimumloon dat in de wet voorzien is (32.886 € is het bedrag van toepassing op 
1 januari 2014); dit bedrag zal proportioneel van toepassing zijn op deeltijdse werknemers;
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2° de vorming moet hem toelaten om nieuwe professionele competenties te verwerven die 
desgevallend ook buiten de onderneming kunnen gevaloriseerd worden;
3° de vorming dient tenminste 80 uren te bereiken of ingeval dit aantal uren niet bereikt wordt, 
een waarde hoger dan het dubbel van het gemiddeld minimum maandinkomen (zijnde € 
3.003,64 op 1 december 2012); deze vorming mag zich niet situeren in het wettelijk of 
reglementair kader vereist voor de uitoefening van het beroep waarvoor de werknemer werd 
aangeworven. 

§2. Bij het scholingsbeding gelden de volgende afspraken:

1° de duur van het vormingsbeding wordt vastgesteld in de overeenkomst;
2° het bedrag van terugbetaling door het personeelslid in geval van niet-naleving van zijn 
verplichting wordt als volgt vastgelegd:

a) 80% van de vormingskost in geval van vertrek van de werknemer voor 1/3 van de 
overeengekomen periode; 
b) 50% van de vormingskost in geval van vertrek van de werknemer tussen 1/3 en 2/3 van 
de overeengekomen periode; 
c) 20% van de vormingskost in geval van vertrek van de werknemer na 2/3 van de 
overeengekomen periode; 

3° gecontingenteerd verlof opnemen om bij een andere werkgever aan de slag te gaan, wordt 
eveneens beschouwd als het nemen van vrijwillig ontslag. Het gecontingenteerd verlof doet dus 
de periode van het vormingsbeding niet opschuiven in de tijd. Andere vormen van langdurig verlof 
( zoals loopbaanonderbreking of onbezoldigd verlof) worden niet meegerekend in de 
overeengekomen periode van het beding: zij schuiven het beding vooruit in de tijd, voor de duur 
van het verlof;
4° het scholingsbeding heeft geen uitwerking indien de overeenkomst wordt beëindigd gedurende 
de eerste zes maanden van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Art. 25. Leerstage

§1. De mogelijkheid bestaat om op een andere plaats in het provinciebestuur, in een ander bestuur of 
in een andere organisatie een leerstage te volgen om nieuwe kennis en vaardigheden te verwerven. 

§2. De vormingsverantwoordelijke kan in opdracht van de provinciegriffier toelating geven tot deze 
stage en beslist over de concrete modaliteiten en de inhoud van de overeenkomst.

§3. De vormingsverantwoordelijke en de betrokken leidinggevende volgen het project op.

§4. De evaluatie wordt vastgesteld door de betrokken leidinggevende.
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Nr. 5 Aanpassing tarieven toegang provinciedomeinen en aanpassing
van het ‘reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de 
specifieke regelingen voor groepsmanifestaties in de 
Provinciedomeinen’
(Directie vrije tijd – dienst recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Gelet op het reglement van 15 december 2012 tot vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en tot 
vaststelling van de bevoegdheden die door de provincieraad aan de deputatie worden toevertrouwd.

Gelet op de beslissing van de deputatie op 11/12/2014

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen d.d. 6/1/2015

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Akkoord te gaan met de nieuwe tarifering voor inkom in de provinciedomeinen te Huizingen, Kessel-Lo 
en Diest.

Art. 2
Akkoord te gaan met het nieuwe reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke 
regelingen voor groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen waarvan de tekst bij dit besluit wordt.

Art. 3
Dit aangepast reglement vervangt alle vorige versies en aanpassingen.

Art. 4
Dit besluit treedt in werking op 21.01.2015.

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Reglement m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen 
voor groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen

Artikel 1 - Vrijstellingen
§1. Vrijstellingen op de entreegelden tot de Provinciedomeinen en hun zwembaden worden 
toegestaan aan de volgende categorieën van personen:

1° aan alle mandatarissen en eremandatarissen van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn en aan de leden van de deputatie van andere provincies en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn;

2° aan de personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en hun gezinsleden gedomicilieerd op 
hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn;

3° aan de personeelsleden van de afdelingen Vlaamse Gemeenschap en federale overheid werkzaam 
bij de provincie Vlaams-Brabant, en hun gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en 
minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in dalende lijn;

4° aan de personeelsleden van de met de provincie Vlaams-Brabant verbonden vzw’s en hun 
gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste 
graad in dalende lijn;

5° aan de gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant en de gepensioneerden 
van de vroegere unitaire provincie Brabant, woonachtig in het Vlaamse Gewest, en hun gezinsleden 
gedomicilieerd op hetzelfde adres en minderjarigen met een verwantschap tot de eerste graad in 
dalende lijn.

§2.De (ere)mandatarissen en (gepensioneerde) personeelsleden vermeld in paragraaf 1 ontvangen 
vrijkaarten met een geldigheidsperiode van twee jaar. Deze vrijkaarten worden uitgereikt door de 
provincie Vlaams-Brabant en vermelden uitdrukkelijk dit voordeel. Deze vrijkaart moet bij elk bezoek 
worden voorgelegd.

§3. Gebruikers van het vormingscentrum Hanenbos krijgen gratis toegang tot het 
Provinciedomein Huizingen. De verantwoordelijke van het vormingscentrum brengt de 
domeinbeheerder op voorhand op de hoogte van de activiteiten.

§4. Begeleiders van personen in het bezit van een begeleiderspas uitgereikt door de dienst 
gehandicaptenzorg van de provincie Vlaams-Brabant hebben gratis toegang. 

Art. 2 - Specifieke regelingen m.b.t. groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd door 
of in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant

§1. In de provinciedomeinen worden verminderingen op de entreegelden en op de attracties 
toegestaan aan de deelnemers van sport-, sociaal-culturele of andere manifestaties of 
evenementen, georganiseerd door de provincie Vlaams-Brabant of in samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant en dit op de vastgestelde dagen en tijdstippen waarop de 
manifestaties of evenementen plaatshebben.

§2. Bij de organisatie van manifestaties of evenementen door een instelling of dienst van de provincie 
Vlaams-Brabant is geen toegangsgeld verschuldigd.

§3. Voor manifestaties of evenementen georganiseerd door derden, maar in samenwerking met de 
provincie Vlaams-Brabant bepaalt de deputatie het tarief.

Art. 3 – Specifieke regelingen m.b.t. groepsmanifestaties of evenementen georganiseerd door 
derden

Organisatoren van groepsmanifestaties kunnen aan de beheerders van de Provinciedomeinen een 
forfaitaire regeling voor de entreegelden, het gebruik van de attracties en het afhuren van terreinen 
behorende tot de Provinciedomeinen, aanvragen. Indien afgeweken wordt van deze tarieven bepaalt 
de deputatie het tarief. Volgende tarieven zijn van toepassing en gelden als minima:
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1° voor manifestaties of evenementen georganiseerd door organisaties voor groepen vanaf 200 
personen worden de combi tickettarieven aangerekend;

2° Voor grote manifestaties of evenementen, meer dan 500 personen, met een brede uitstraling 
en/of gericht naar een breed publiek wordt door de deputatie een forfaitair bedrag of een 
gelijkwaardige vorm van return overeengekomen;

3° inzet van extra personeel van de Provinciedomeinen:
a) voor de inzet van extra personeel van het Provinciedomein, op aanvraag van de 

organisator, wordt 30 euro aangerekend per persoon, per begonnen uur voor 
dagprestaties (tot 20.00 uur) en 40 euro voor avond- en zondagprestatie

b) voor activiteiten die na sluitingstijd van het Provinciedomein plaatsvinden, wordt vanaf 
het sluitingsuur een minimum van 2 domeinwachters/conciërges ingezet. De kostprijs 
hiervan wordt doorgerekend aan de organisatoren tegen 40 euro per persoon, per 
begonnen uur.

Art. 4 – Specifieke regelingen voor jeugdwerkinitiatief en jeugdsportinitiatief

§1. Elk erkend Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief (plaatselijke en regionale jeugdverenigingen, 
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden of 
Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken, door de 
gemeente of provincie Vlaams-Brabant ondersteunde jeugdsport vzw's) kan aanspraak maken op een 
aangepast tarief voor de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan 
de combi tickettarieven.

§2. Elk erkend niet-Vlaams-Brabants jeugdwerkinitiatief (plaatselijke en regionale jeugdverenigingen, 
jeugdhuizen, vakantiespeelpleinwerkingen, jeugdmuziekateliers, Grabbelpaswerkingen, jeugdraden) 
of niet-Vlaams-Brabants gemeentelijk jeugdsportinitiatief (gemeentelijke sportkampen of sportweken) 
kan aanspraak maken op een aangepast tarief voor de toegang en een selectie van attracties, deze 
tarieven zijn gelijkgesteld aan de combi tickettarieven.

§3. Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder 
bepaald in functie van de voorhanden zijnde faciliteiten.

§4. Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen 
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder.

Art. 5 – Specifieke regelingen voor scholen

§1. Elke Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op een aangepast tarief per persoon voor 
de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de combi tickettarieven.

§2. Elke niet-Vlaams-Brabantse school kan aanspraak maken op een aangepast tarief per persoon 
voor de toegang en een selectie van attracties, deze tarieven zijn gelijkgesteld aan de combi 
tickettarieven.

§3. Het aantal en het type van de inbegrepen attracties worden per domein door de beheerder 
bepaald in functie van de voorhanden zijnde faciliteiten.

§4. Om aanspraak te maken op dit voordelig tarief moeten de organisatoren ten minste vijf werkdagen 
voor het bezoek een aanvraag indienen bij de domeinbeheerder.

Art. 6 - Deelname aan promotiecampagnes

Om de Provinciedomeinen te promoten, kan de deputatie akkoord gaan met specifieke regelingen in 
ruil voor en in verhouding tot de geboden promotie.

Art. 7 - Facturatie

De facturen worden onmiddellijk na het evenement of de manifestatie aan de organisatoren bezorgd. 
De betalingstermijn is uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
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Art. 8 – Opheffingsbepaling

Het reglement van 31.01.2008 m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven en de specifieke regelingen voor 
groepsmanifestaties in de Provinciedomeinen wordt opgeheven.

Art. 9 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 20.01.2015.
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Nr. 6 Aanpassing ‘reglement op gebruik van infrastructuur van de 
provinciedomeinen’
(Directie vrije tijd – dienst recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet;

Gelet op het reglement van 15 december 2012 tot vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en tot 
vaststelling van de bevoegdheden die door de provincieraad aan de deputatie worden toevertrouwd.

Gelet op het reglement van 14 juni 2011 reglement van het gebruik infrastructuur van de 
provinciedomeinen;

Gelet op de beslissing van deputatie van 27/11/2014 voor de aanpassing van de tarieven, een 
aanpassing van het marktaanbod en verdere bepalingen voor de verhuur van infrastructuur;

Gelet op de beslissing van de deputatie op 27/11/2014;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen d.d. 13/1/2015;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Akkoord te gaan met het nieuwe reglement op het gebruik van de infrastructuur van de 
provinciedomeinen waarvan de tekst bij dit besluit wordt.

Art. 2
Dit aangepast reglement vervangt alle vorige versies en aanpassingen.

Art. 3
Dit besluit treedt in werking vanaf goedkeuring door de provincieraad.

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Reglement op het gebruik van de infrastructuur in de provinciedomeinen

Art 1. Principe

§ 1. De domeinbeheerders, belast met het beheer van de gebouwen van de provinciedomeinen van 
Vlaams-Brabant, inclusief de NME-centra, zijn ertoe gemachtigd het gebruik van deze infrastructuur te 
verhuren aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, culturele, welzijns- en 
gezondheids-, sportieve, vaderlandslievende of liefdadigheidsactiviteiten.

§ 2. De domeinbeheerder van het betrokken provinciedomein sluit de overeenkomsten inzake het 
gebruik van provinciale infrastructuur met de gebruikers.

Art. 2. Beperkingen

§1. Zijn verboden:
1° partijpolitieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 
provincieraad;
2° gokwedstrijden;
3° activiteiten die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren;
4° activiteiten die naar aard of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde;
5° activiteiten die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
6° activiteiten die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen.

§2. Volgende activiteiten worden niet als partijpolitieke manifestaties beschouwd:
1° besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen;
2° vormingsinitiatieven en sociaal-culturele activiteiten waarop ook niet-partijleden zijn uitgenodigd.

§3. De aard en de omvang van de activiteiten, georganiseerd door de persoon of de vereniging die de 
provinciale infrastructuur gebruikt, mogen de goede werking of de goede faam van de 
provinciedomeinen niet in het gedrang brengen.

§4. Aanvragen kunnen geweigerd worden indien de provinciedomeinen niet over voldoende 
gekwalificeerd personeel beschikken om de activiteit te begeleiden of indien de activiteit de 
mogelijkheden of de draagkracht van het domein of haar omgeving overtreft. 

§5. Het is de persoon of de vereniging, die de provinciale infrastructuur gebruikt, niet toegelaten om:
1° het gebruikrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen;
2° de provinciale infrastructuur geheel of gedeeltelijk verder ter beschikking te stellen aan 
derde gebruikers, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de 
domeinbeheerder.

§6. De gebruikers mogen de lokalen en terreinen niet gebruiken voor andere activiteiten dan deze 
waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. De gebruikers mogen enkel die lokalen en terreinen 
gebruiken die opgenomen werden in de overeenkomst. De lokalen en terreinen worden in goede staat 
ter beschikking van de gebruikers gesteld. De gebruikers kunnen in voorkomend geval samen met de 
domeinbeheerder eventuele gebreken schriftelijk vaststellen vóór het in gebruik nemen van de 
ruimten.

Het is niet toegestaan andere lokalen te betreden of andere toegangswegen te gebruiken dan deze 
die door de domeinbeheerder werden aangeduid.

Art. 3. Aankondigingen en publiciteit

Reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen alleen worden aangebracht met 
uitdrukkelijke toestemming van de domeinbeheerder en dit enkel op de hiervoor ter beschikking zijnde 
ruimten en/of panelen. De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten minimaal één 
week vooraf met de domeinbeheerder worden besproken. 



22

Art. 4. Taalgebruik

Nederlands is de voertaal in de provinciedomeinen. Bij activiteiten die zich richten tot een meertalig 
deelnemersveld, moet het Nederlands de voorrang krijgen. Alle overeenkomsten tussen de gebruikers 
en de provincie Vlaams-Brabant worden in het Nederlands opgesteld.

Art. 5. Aanvraag en terbeschikkingstelling

§1. De aanvraag voor het gebruik van de infrastructuur moet minstens één maand vooraf telefonisch, 
per mail of schriftelijk aan de domeinbeheerder bezorgd worden. Voor eenvoudige activiteiten met een 
beperkte impact kan de domeinbeheerder een kortere termijn toestaan, zonder dat deze echter minder 
dan drie werkdagen mag bedragen. De lokalen en terreinen worden in goede staat ter beschikking 
gesteld aan de gebruikers. 

§2. De domeinbeheerder gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement 
waarna hij al dan niet de toestemming verleent. Een weigering moet schriftelijk gemotiveerd worden.
De toestemming tot het ter beschikking stellen van de infrastructuur kan in het geval van overmacht 
binnen een redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.

§3. De gebruiker krijgt een reserveringscontract toegezonden dat uiterlijk tien dagen na de 
verzenddatum, volledig ingevuld en ondertekend moet teruggezonden worden. Het contract 
'Overeenkomst voor het gebruik van provinciale infrastructuur' wordt opgemaakt in 2 exemplaren:

1° één exemplaar gaat naar de aanvrager;
2° het tweede exemplaar blijft ter controle in het archief van het Provinciedomein.

Art. 6. Water- en elektriciteitsverbruik

§1. Stroomgroepen worden niet ter beschikking gesteld. 

§2. In functie van het type evenement en bij abnormaal hoog water- en elektriciteitsverbruik, kan de 
domeinbeheerder het reële verbruik aanrekenen. 

Art. 7. Onderhoud

De gebruiker is verantwoordelijk om het terrein na het evenement op te kuisen. Indien dit niet 
gebeurde, zal de reële kost van de schoonmaak worden doorgerekend aan de gebruiker. 

Art. 8. Catering

Het provinciedomein biedt zelf geen catering aan ingeval van de organisatie van een evenement. 
Indien de organisator van dergelijk evenement catering wenst, kan hij hiervoor beroep doen op de 
concessiehouders voor de verkoop van drank en voedingswaren die binnen het provinciedomein een 
concessie uitbaten, behoudens andere bepalingen opgenomen in de concessieovereenkomst die de 
provincie afsloot met de betreffende concessiehouder. 

Art. 9. Opbouw en afbraak 

Voor de opbouw en afbraak van het evenement wordt per dag de helft van het basistarief 
aangerekend. 

Art. 10. Toegangsgeld 

Het toegangsgeld tot het provinciedomein is niet inbegrepen in de gebruiksvergoeding van een terrein. 
Voor de deelnemers aan evenementen op de terreinen, in gebruik genomen in een provinciedomein, 
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wordt toegangsgeld aangerekend conform de bestaande tariefregeling en conform het reglement 
m.b.t. de vrijstellingen op de tarieven

Art. 11. Annulering

§1. De domeinbeheerder moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het niet-gebruik van een 
lokaal binnen een termijn van 7 dagen voor de dag waarop de provinciale infrastructuur in gebruik 
wordt genomen. 

§2. Bij annulering tot 1 maand voor de activiteit wordt 10 euro administratiekosten aangerekend.
Bij annulering tot 2 weken voor de activiteit wordt 50% van de bepaalde huurprijs aangerekend.
Bij annulering minder dan 2 weken voor de activiteit, of bij niet-gebruik zonder voorafgaande 
schriftelijke annulering, zal de volledige gebruiksvergoeding aangerekend worden. 

§3. In geval van overmacht, kunnen de annulatiekosten kwijtgescholden worden door de 
domeinbeheerder.

Art. 12. Verzekeringen

§1. De provincie Vlaams-Brabant heeft bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij een 
brandpolis afgesloten waarbij de verzekeraar voorziet in afstand van verhaal ten opzichte van de 
gebruiker, behalve in geval van kwaadwilligheid. In de door de provincie Vlaams-Brabant afgesloten 
brandpolis zijn volgende gevaren opgenomen: brand (elektriciteitsschade, bliksem, ontploffing 
inbegrepen), storm-, water- en glasschade. Bijgevolg is de gebruiker niet verplicht zijn 
aansprakelijkheid te laten verzekeren. De gebruiker blijft echter aansprakelijk voor de vrijstelling 
opgenomen in de polis van de provincie Vlaams-Brabant.

§2. De gebruiker verplicht er zich toe om een dekking BA organisator af te sluiten voor de 
evenementen die hij organiseert in de lokalen van de provincie Vlaams-Brabant. 

Art. 13. Schade

§1. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal, de lokalen en de 
terreinen die ter beschikking worden gesteld door de provincie Vlaams-Brabant.

§2. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en hun bezittingen tijdens 
of door de door hem/haar georganiseerde activiteiten in de gehuurde infrastructuur.

§3. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk de eventuele schade te vergoeden. Voor gebroken, 
beschadigd of verdwenen materiaal wordt de volgende vergoeding gevraagd:
1° glas: 1,50 euro;
2° kop: 1,50 euro;
3° schoteltje: 1,00 euro;
4° dessertbord: 2,00 euro;
5° soepbord: 3,00 euro;
6° plat bord: 3,00 euro,
7° handdoek: 4,00 euro;
8° dienblad: 5,00 euro;
9° kan: 6,00 euro;
10° thermosfles: 10,00 euro;
11° elektrische toestellen: nieuwprijs volgens factuur;
12° reiniging tafeldoeken: volgens factuur stomerij;
13° alle overige materiaal en meubilair: nieuwprijs volgens factuur.

§4. De domeinbeheerder directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en 
beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker huurder of aan derden.
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§5. De gebruiker doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de 
provincie Vlaams-Brabant. Indien de gebruiker een zaakschadeverzekering heeft afgesloten voor het 
materiaal, inboedel en/of inhoud die aanwezig zijn in de ter beschikking gestelde infrastructuur, doet 
hij het nodige om de hiervoor vermelde afstand van verhaal tegenstelbaar te maken ten opzichte van 
zijn verzekeraar.

Art. 14. Voorschriften en reglementen

§1. Elke gebruiker verbindt zich ertoe te voldoen aan de ter plaatse geldende politiereglementen. 

§2. Elke gebruiker verbindt zich ertoe het reglement van inwendige orde van het provinciedomein na 
te leven. Een exemplaar van dit reglement wordt bezorgd aan de gebruiker. 

§3. De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun 
activiteit verbonden heffingen en lasten, zoals sabam, openingsheffing, accijnzen en dergelijke.
 
§4. De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid de nodige 
vergunningen te bekomen voor alle door hen georganiseerde evenementen.

Art. 15. Uurregeling en inzet provinciepersoneel

§1. De lokalen en terreinen kunnen, behoudens andere afspraken met de domeinbeheerder, in 
gebruik genomen worden van 8 uur tot 23 uur, elke dag. De gebruiker moet zelf instaan voor de 
opvang van alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de door hem/haar georganiseerde 
activiteit te maken hebben. Na afloop van de activiteit in lokalen van het provinciedomein worden alle 
lichten gedoofd, waar nodig de thermostatische kranen van de verwarming dichtgedraaid en de 
deuren gesloten. 

§2. Het provinciepersoneel verricht principieel geen prestaties voor derden. Indien sommige 
activiteiten om redenen van overmacht of van deskundigheid dienen te worden uitgevoerd door 
provinciepersoneel, dan moeten de geleverde prestaties vergoed worden: 

1° voor de inzet van personeel van het Provinciedomein, op aanvraag van de organisator, zal 30 
euro aangerekend worden per persoon, per begonnen uur voor dagprestaties (tot 20.00 uur) en 
40 euro per persoon per uur voor avond- en zondagprestaties; 

2° voor activiteiten die na sluitingstijd van het Provinciedomein plaatsvinden, zal vanaf het 
sluitingsuur minimaal 1 domeinwachter ingezet worden in de domeinen waar geen conciërge 
aanwezig is. De kostprijs hiervan zal doorgerekend worden aan de organisatoren aan 40 euro per 
persoon per begonnen uur. 

§3. De bovenvermelde prijzen voor prestaties van provinciepersoneel zullen jaarlijks aangepast 
worden aan de gezondheidsindex.

Art. 16. Bijzondere bepalingen

§1. De toegang tot de technische lokalen is verboden voor iedereen die er om dienstredenen niet 
aanwezig moet zijn.

§2. De gebruiker ontvangt een inventaris van het beschikbaar materiaal, die voor akkoord wordt 
ondertekend. De gebruiker zal de werking van alle elektrische apparaten leren kennen en tevens 
nagaan of ze in goede staat zijn op het ogenblik van de ingebruikneming.  Indien materiaal 
verdwenen, stuk of beschadigd is, zal de gebruiker hiervoor verantwoordelijk gesteld worden tegen de 
tarieven bepaald in art. 17, §3.
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§3. Alle materialen, eigendom van de gebruiker, moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit 
verwijderd worden. Bij niet-naleving worden voor het extra schoonmaken de personeelskosten 
aangerekend volgens het vastgestelde uurloon in het art. 19.

§4. Het is verboden om vreemde voorwerpen, zoals gasflessen e.d. die een ontploffing of brand 
kunnen veroorzaken, in de lokalen te brengen.

§5. De gebruiker staat zelf in voor het verwijderen van alle afval volgens de regels voor 
afvalinzameling die gelden in het domein. Indien de gebruiker hieraan verzaakt, dan worden de kosten 
voor afvalinzameling en -verwijdering op hem/haar verhaald. Hiervoor wordt een forfait van 250 euro 
aangerekend. 

§6. Het is verboden de ramen, deuren, muren, panelen, vloeren, enz. te benagelen, beplakken en/of 
te beschrijven behalve bij uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.

§7. De toegangsdeuren en nooduitgangen moeten steeds vrij zijn. De noodverlichting mag niet 
bedekt, noch uitgeschakeld worden.

§8. Het is de gebruiker toegestaan om de weg naar zijn/haar evenement in het provinciedomein te 
bewegwijzeren, maar uitsluitend via een tijdelijke constructie aangebracht aan vaste 
domeininfrastructuur. Na afloop van het evenement dient de gebruiker de wegwijzers te verwijderen. 

§9. In functie van het type evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de verplichting 
opleggen om de omwonenden van het provinciedomein uiterlijk één week voor het evenement 
schriftelijk in kennis te brengen van het evenement (datum, uur en gsm-nummer gebruiker). 

§10. In functie van de grootte van het evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de 
verplichting opleggen om een EHBO-stand in te richten en om de lokale politie en de brandweer 
kennis te geven van het evenement. 

§11. In functie van de grootte van het evenement kan de domeinbeheerder aan de gebruiker de 
verplichting opleggen om zelf in sanitaire infrastructuur te voorzien. 

§12. Indien materiaal zoals tapinstallaties, vaten bier, frigo's, springkastelen, ... aanwezig is tijdens 
een nacht voor of na de manifestatie, is de aanwezigheid van een door de gebruiker te voorziene 
nachtwacht verplicht. Dit moet meegedeeld worden aan de domeinbeheerder en aan de lokale politie. 

§13. De organisatoren staan zelf in voor de bewaking van hun materiaal. Zij zijn zelf verantwoordelijk 
bij diefstal, schade of vandalisme. De inrichter doet hiervoor beroep op ofwel eigen personeel ofwel 
een erkende bewakingsfirma conform de bewakingswet. Dit moet meegedeeld worden aan de 
domeinbeheerder en aan de lokale politie. 

§14. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om enkel gekeurde en conforme elektrische 
installaties te gebruiken. 

Art. 17. Opheffingsbepaling

Het "reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen" van 14 juni 2011 wordt opgeheven.

Art. 18. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring door de provincieraad.
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Nr. 7 Aanpassing ‘reglementering van orde’ provinciedomeinen Kessel-
Lo, Huizingen en Halve Maan Diest’

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het besluit van de provincieraad van 24 juni 2014 betreffende de reglementen van orde voor 
de Provinciedomeinen Huizingen, Kessel-Lo, Halve Maan Diest en Het Vinne Zoutleeuw;

Overwegende dat het, ter naleving van de VLAREM wetgeving, noodzakelijk is de reglementen van 
orde overeenkomstig uit te breiden;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 11 december 2014;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams Karakter, recreatie en 
domeinen van  januari 2015

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Art. 1
De volgende bepaling toe te voegen aan de reglementen van orde voor de provinciedomeinen Kessel-
Lo, Huizingen en Halve Maan Diest:
“ In de zwembadzone zijn in de geschoeide zones geen dieren toegelaten, maar wel 
assistentiehonden. In de ongeschoeide zones zijn geen dieren toegelaten, ook geen 
assistentiehonden.”

Art. 2
Deze aangepaste reglementen vervangen alle vorige versies en aanpassingen.

Art. 3
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Reglement van orde Provinciedomein te Kessel-Lo (gecoördineerde tekst)

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein te Kessel-Lo

Artikel 2 - Bestemming
Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3 - Dienstregeling
De betaalperiode voor de parkeerterreinen en de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de 
deputatie.

Artikel 4 - Toegang
4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de recreatieve 
voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. De toegang tot het 
Provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de bezoeker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis van 
het geldend provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de Provinciedomeinen. De 
bezoek(st)er ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of abonnementskaart. Het betreden van het 
Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige 
aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan kan de 
directie of de domeinwachters de verdere toegang tot het domein ontzeggen en hiervoor desnoods 
bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangstickets worden nooit terugbetaald.

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen worden 
aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen.

4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven 
door de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere toegang 
tot het Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.

4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het Provinciedomein zijn toegankelijk voor 
het publiek, en dit uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid 
in het Provinciedomein Kessel-Lo wordt de toegang ontzegd voor het lopende seizoen. Deze 
personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie aangestelde 
ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de nodige 
gegevens uit.

Artikel 5 - Verbodsbepalingen
5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. draagbare radio's of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die 
alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat;
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2. zich op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat het storend of 
gevaarlijk is voor andere bezoekers;

3. zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in 
gedrang komt of kan komen;

4. een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie;
5. te kamperen of de nacht door te brengen in auto's, caravans of woonwagens tenzij 

met uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde 
plaatsen;

6. vuur aan te steken;
7. honden of andere dieren vrij te laten rondlopen;
8. honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het 

uitdrukkelijk wordt verboden;
9. om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en 

tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de 
domeindirectie;

10. zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden;
11. sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te 

hebben in het Provinciedomein;
12. drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik;
13. de aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden 

bloemen te plukken) niet na te leven;
14. te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen;
15. te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver;
16. dieren te voederen;
17. vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen 
dienen de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te doen 
stoppen. Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen (gaande van 
mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel tot verlaten 
van het domein).

5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan 
evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4, § 9 van 
dit reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 - Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:

- afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken;
- de speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de 

doeleinden waarvoor ze bestemd zijn;
- de bloemperken of het struikgewas niet te betreden;
- de planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7 - Begeleiding van jongeren
7.1 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een 
toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.

- Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd 
worden. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.
- Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende 

volwassene is zal een schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met 
vermelding van de juiste identiteit van volwassene en jongere gevraagd worden.

7.2 Jongeren beneden de 12 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per 
groep van tien jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door 
zijn/haar handtekening het groepstarief aanvraagt.



29

Artikel 8 - Schadevergoeding
Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installaties of gebouwen 
kunnen de gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding worden geëist.

Artikel 9 - Gebruik van voertuigen
- de wegen van het Provinciedomein zijn in principe afgesloten voor alle verkeer. De 

voertuigen moeten geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. 
Voertuigen die op verboden plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, 
na tussenkomst van de politie, op kosten van de eigena(a)r(es);

- dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van 
openbaar nut, zoals politievoertuigen, wagens van de brandweer, ziekenwagens en 
voertuigen die nodig zijn om onderhouds- of herstellingswerken of andere opdrachten uit 
te voeren, zijn in het Provinciedomein toegelaten;

- op sommige wegen en op plaatsen die door de directies zijn aangeduid, kunnen fietsen 
en bromfietsen beneden de 50 cc, elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en 
skeelers toegelaten worden;

- geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur;
- enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming 

verleent kunnen ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein;
- de bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het 

algemeen reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn 
parkeerterreinen van toepassing.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ten gevolge van abnormaal of 
onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

Hoofdstuk 2 - Bijzondere bepalingen

Artikel 11 - Sport- en spelaccommodaties 
11.1 Sport- en andere terreinen

- de aanvragen voor gebruik van deze terreinen worden ingediend per wedstrijd of 
gebruik;

- het is echter toegelaten individueel deze terreinen gratis te benutten in aangepaste 
kleding (schoeisel);

- het benutten van de terreinen mag nochtans niet samenvallen met andere activiteiten in 
club- of groepsverband waarvoor toestemming verleend werd tot het gebruik van het 
voetbalveld of de atletiekbaan;

- de beheerder of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet 
betreedbaar of bespeelbaar is

- het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor de ingebruikneming van 
tennisterreinen.

11.2 Minigolf
- de golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen. Kinderen tot 8 jaar moeten 

vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden;

- elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die 
hij/zij ontvangt bij de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij 
verlies zal een vergoeding aangerekend worden volgens de tarieven vastgesteld door de 
provincieraad;

- elk ticket geeft recht op een volledige omloop.

11.3 Varen
- kinderen tot 10 jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene 

die aansprakelijk kan gesteld worden;
- het is verboden recht te staan in de vaartuigen, van vaartuig te verwisselen of een 

vaartuig aan het schommelen te brengen;
- het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen;
- na gebruik van de vaartuigen moeten deze terugbezorgd worden aan de 

verantwoordelijke persoon ter hoogte van de aanlegsteigers;
- bij schade zal een vergoeding aangerekend worden;
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- het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het 
varen te hinderen;

- het is verboden de eilanden te betreden.

11.4 Minicars
- het gebruik van de minicars is voorbehouden voor kinderen van 4 tot 9 jaar.

11.5 Elektroboten
- het gebruik van de elektroboten is voorbehouden voor kinderen van 6 tot 10 jaar.

11.6 Verkeerspark
- het gebruik van het verkeerspark is voorbehouden voor kinderen van 4 tot 11 jaar;
- het is verplicht om het circuit te volgen;
- het is verboden elkaar opzettelijk aan te rijden.

Artikel 12 - Vissen
- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de 

periode van 1 maart tot 31 december;
- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van een haak per hengel, die in 

zijn onmiddellijk bereik moeten liggen;
- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden;
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden;
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De afmetingen 

en beperkingen zijn de volgende:
O snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks;
O karper - meer dan 25 cm: 3 stuks;
O zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk;
O voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks;
O brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks;
O baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.

- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers;
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te 

gebruiken om de gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden 
om de met de hengel gevangen vis weg te nemen;

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten;
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te 

bedwelmen of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep 
zijn wel toegelaten;

- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen;
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe 

bestemde vuilnisbakken te deponeren;
- Het is verboden om stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13 - Zwembad
13.1 Het zwembadcomplex mag slechts langs de daartoe bestemde ingang betreden worden. 
Iedere gebruiker moet op elk moment een geldig toegangsbewijs kunnen tonen. Kinderen tot 12 
jaar moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden.

13.2 De directie heeft het recht om elk persoon de toegang te verbieden of te ontzeggen die 
een gevaar blijkt te zijn voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige bezoekers.
13.3 In het zwemgedeelte is het verboden:

- zich in een grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen;
- gewaagde oefeningen uit te voeren;
- rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen;
- andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen;
- gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten behalve bij bijzondere manifestaties 

of speeluren georganiseerd door het provinciebestuur;
- het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat noodzakelijk is of zonder toestemming 

gebruik te maken van het leermateriaal;
het personeel te hinderen bij het toezicht;
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de ruimte voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te 
betreden.

13.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit:
- voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn 

verboden;
- voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

13.5 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden langs de daartoe bestemde 
toegangspoorten. De baders moeten het er aanwezige stortbad en de voetsproeiers gebruiken 
alvorens het zwemgedeelte te gebruiken.

13.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen 
opgelegd door de redders (bv. verbod te springen of te duiken).

13.7 Het is enkel toegelaten zeep te gebruiken in de stortbaden aan de kleedkamers.

13.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingskastjes moet een vergoeding betaald 
worden volgens de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

13.9 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband gegeven tijdens de 
openingsuren wordt niet toegestaan.

13.10 De aanwezigheid in de douches, de kleedhokjes en in de gangen met de individuele kastjes is 
beperkt tot de tijd nodig om respectievelijk te douchen, zich om te kleden of om iets uit het individuele 
kastje te halen.

13.11 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van 
goederen in het zwembadcomplex zelfs niet bij braak op de kleerkastjes.

13.12 In de zwembadzone zijn in de geschoeide zones geen dieren toegelaten, maar wel 
assistentiehonden. In de ongeschoeide zones zijn geen dieren toegelaten, ook geen 
assistentiehonden.

Artikel 14 - Strafbepaling
Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 13 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of de 
politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de 
geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht.

Artikel 15 - Parkeerreglement
15.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

15.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

15.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te 
laten of door er enige belemmering aan te brengen.

15.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

15.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

15.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de 
domeinwachters worden gegeven.

15.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.

15.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die zich 
voorgedaan hebben op het parkeerterrein.
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Hoofdstuk 3 - Bekendmaking en inwerkingtreding Artikel 16
Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Kessel-Lo worden opgeheven.

Artikel 17
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 18
Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het 
Provinciedecreet worden bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-
Brabant.

Artikel 19
Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Leuven bezorgd om toegevoegd te worden 
aan het plaatselijk politiereglement.
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Reglement van orde Provinciedomein Huizingen (gecoördineerde tekst)

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein te Huizingen

Artikel 2 - Bestemming
Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, recreatieve, 
toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het Provinciedomein krijgt, en 
dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3 - Dienstregeling

De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de deputatie. 

Artikel 4 - Toegang
4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de recreatieve 
voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. De toegang tot het Provinciedomein en 
tot het zwembad kan geweigerd worden indien de bezoeker weigert zijn identiteitskaart te tonen.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis van het 
geldende provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de Provinciedomeinen. De bezoek(st)er 
ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of abonnementskaart. Het betreden van het Provinciedomein 
veronderstelt dat de bezoeker het reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige aanvraag kan een uittreksel uit 
of een volledige tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, zullen 
verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan kan de directie of de 
domeinwachters de verdere toegang tot het domein
ontzeggen en hiervoor desnoods bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangsticketten worden nooit terugbetaald.

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen worden 
aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn /haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, zullen 
verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen.

4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven door de 
redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere toegang tot het 
Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.

4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het domein zijn toegankelijk voor het publiek en dit 
uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid in het 
Provinciedomein Huizingen wordt de toegang ontzegd voor het lopende seizoen. Deze personen worden daarvan 
schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie aangestelde ambtenaar. Met het oog op deze beslissing 
wisselen de politie en deze ambtenaar de nodige gegevens uit.

1
Artikel 5 - Verbodsbepalingen
5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van mogelijke
gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. Draagbare radio's of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die alleen 
kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.
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2. Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit storend of 
gevaarlijk is voor andere bezoekers.

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang komt of kan 
komen.

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie.
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto's, caravans of woonwagens tenzij met 

uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde plaatsen.
6. Vuur aan te steken.
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het uitdrukkelijk wordt 

verboden.
9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en tombolaloten of 

steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie.
10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden.
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben in het 

Provinciedomein.
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te plukken) niet 

na te leven.
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen.
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver.
16. Dieren te voederen.
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen dienen de 
domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te doen stoppen. Hiertoe geven 
zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen
( gaande van mondelinge verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel tot verlaten 
van het domein.)

5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval verantwoordelijk 
gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan evenmin verplicht worden 
bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4.9 van dit 
reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 - Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:

- Afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken
- De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de doeleinden 

waarvoor ze bestemd zijn.
- De bloemperken of het struikgewas niet te betreden
- De planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7 - Begeleiding van jongeren
7.1 Jongeren jonger dan 14 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die 
aansprakelijk kan gesteld worden.

- Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. Het staat de 
bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar identiteitskaart.

- Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal een 
schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met vermelding van de juiste identiteit van volwassene en 
jongere gevraagd worden.

7.2 Jongeren beneden de 14 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per groep van 
twaalf jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door zijn/haar handtekening het 
groepstarief aanvraagt.
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Artikel 8 - Schadevergoeding
Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installatie of gebouwen kunnen de 
gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding worden geëist.

Artikel 9 - Gebruik van voertuigen
- De wegen van het Provinciedomein zijn in principe afgesloten voor het verkeer. De voertuigen moeten 

geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen die op verboden plaatsen 
geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst van de politie, op risico en kosten 
van de eigena(a)r(es).

- Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van openbaar nut, zoals 
politievoertuigen, brandweerwagens en voertuigen die nodig zijn voor onderhouds- of herstellingswerken 
of andere opdrachten uit te voeren, zijn in het Provinciedomein toegelaten.

- Het is niet toegelaten fietsen (met uitzondering de fietsen die moeten beschouwd worden als 
speelgoed), bromfietsen, elektrocars, gocarts, skateboards, rolschaatsen en skeelers in het domein 
binnen te brengen en of te gebruiken.

- Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur.
- Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent kunnen ruiters 

worden toegelaten in het Provinciedomein.
- De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen reglement 

van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn parkeerterreinen van toepassing.

- Inbreuken op dit artikel zullen op dezelfde wijze worden behandeld als deze in artikel 5. 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen ten gevolge van abnormaal of 
onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

Hoofdstuk 2 - Bijzondere bepalingen

Artikel 11 - Sport- en spelaccommodaties
11.1 Minicars
Het gebruik van de minicars is voorbehouden voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

11.2 - Sportterreinen
- De aanvragen voor ingebruikneming van sportterreinen worden ingediend per wedstrijd/gebruik.
- Het gebruik van de atletiekbaan en/of voetbalveld mag nochtans niet samenvallen met andere 

activiteiten in club- of groepsverband waarvoor toestemming verleend werd tot het gebruik van deze 
accommodatie.

- Het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor de ingebruikneming van tennisterreinen.
- De directeur of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet bespeelbaar is.

11.3 - Minigolf
- De golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 8 jaar moeten 

vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.
- Elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die hij/zij ontvangt bij 

de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij verlies zal een vergoeding 
aangerekend worden volgens tarieven vastgesteld door de provincieraad.

- Elk ticket geeft recht op een volledige omloop.

11.4 - Varen
- Het is verboden recht te staan in de vaartuigen, van vaartuig te wisselen of een vaartuig aan het 

schommelen te brengen.
- Het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen.
- Na gebruik van de vaartuigen dienen deze terugbezorgd te worden aan de verantwoordelijke 

persoon van de aanlegsteigers.
- Bij schade zal een vergoeding aangerekend worden.
- Het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het varen te hinderen.

Artikel 12 - Vissen
- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de periode van 1 maart tot 31 

december.
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- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van een haak per hengel, die in zijn 
onmiddellijk bereik moeten liggen.

- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De afmetingen en 

beperkingen zijn de volgende:
• snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks
• karper - meer dan 25 cm: 3 stuks
• zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk
• voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks
• brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks
• baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.

- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers.
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te gebruiken om de 

gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel gevangen vis 
weg te nemen.

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te bedwelmen of te 

vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep is wel toegelaten.
- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe bestemde 

vuilnisbakken te deponeren.
- Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13 - Trekkershutten
13.1 De trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:

- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In dat geval is 

de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende reserveringscontract in ontvangst 
neemt.

13.2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).

13.3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde datum. Bij 
laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. Eventuele bankkosten vallen ten 
laste van de huurder.

13.4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 personen. Het 
elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.

13.5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, een 
elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de gebruiker zelf meegebracht. Een 
keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.

13.6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor de duur van het 
verblijf.

13.7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met de inventaris die 
uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst gemeld worden aan de domeinwachter. 
Het gsm-nummer van de domeinwachter staat vermeld in het contract.

13.8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum verblijfsduur is drie 
nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk om 11 uur de hut verlaten te worden.

13.9 De huurder is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor het 
nodige schoonmaakgerief aanwezig.

13.10 Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het bedrag bepaald 
wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de infrastructuur van de provinciedomeinen van 
14 juni 2011.

13.11 Huisdieren zijn niet toegelaten.
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13.12 Provinciedomein Huizingen kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de dienstverlening.

13.13 Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

13.14 Annuleringsvoorwaarden:
- annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
- Tot 2 weken voor afreis 50%.
- Minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 14 -Zwembad
Het zwembadcomplex is ingedeeld in een administratief en commercieel complex, een ligweide en een 
omheind zwemgedeelte met de zwembaden.

14.1 Het zwembadcomplex mag slechts langs de daartoe bestemde ingang betreden worden. Iedere 
gebruiker moet op elk moment een geldig toegangsbewijs kunnen tonen. Kinderen tot 14 jaar moeten 
vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.

14.2 De directie heeft het recht om elk persoon de toegang te verbieden of te ontzeggen die een gevaar blijkt 
te zijn voor de veiligheid en gezondheid van de aanwezige bezoekers.

14.3 In het zwemgedeelte is het verboden:
- Zich in een grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen.
- Gewaagde oefeningen uit te voeren.
- Rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen.
- Andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen.
- Gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten behalve bij bijzondere manifestaties of 

speeluren georganiseerd door het provinciebestuur.
- Het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat noodzakelijk is of zonder toestemming gebruik te maken 

van het leermateriaal.
- Het personeel te hinderen bij het toezicht.
- Deze ruimte voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te betreden.

14.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit: 
voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn verboden.
voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

14.5 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden langs de daartoe bestemde toegangspoorten. De 
baders moeten het er aanwezige stortbad en de voetsproeiers gebruiken alvorens het zwemgedeelte te 
gebruiken.

14.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd door de 
redders ( bv. verbod te springen of te duiken).

14.7 Het is enkel toegelaten zeep te gebruiken in de stortbaden aan de kleedkamers.

14.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingskastjes moet een vergoeding betaald worden volgens 
de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

14.9 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband gegeven tijdens de openingsuren wordt niet 
toegestaan.

14.10 Het verblijf tot de kleedruimtes en de douches is slechts toegelaten de tijd nodig om zich te 
omkleden, zich te douchen en/of zijn persoonlijke zaken op te bergen of op te halen in de voorziene 
kleerkastjes.

14.11 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van goederen in het 
zwembadcomplex zelfs niet bij braak op de kleerkastjes.

14.12 In de zwembadzone zijn in de geschoeide zones geen dieren toegelaten, maar wel assistentiehonden. 
In de ongeschoeide zones zijn geen dieren toegelaten, ook geen assistentiehonden.
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Artikel 15 - Strafbepaling
Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 14 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of de politie de 
gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de fungerende regels. Bij 
weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 16 - Parkeerreglement
16.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

16.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die gevaarlijke 
goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

16.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te laten of door 
er enige belemmering aan te brengen.

16.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

16.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

16.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de domeinwachters worden 
gegeven.

16.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.

16.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die zich 
voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

Hoofdstuk 3 - Bekendmaking en 

inwerkingtreding Artikel 17

Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Huizingen worden opgeheven. 

Artikel 18

Dit besluit treedt onmiddellijk in 

werking. Artikel 19
Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het Provinciedecreet 
worden bekendgemaakt in het bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 20
Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Beersel bezorgd om toegevoegd te worden aan het 
plaatselijk politiereglement.
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Reglement van orde Provinciedomein Halve Maan Diest (gecoördineerde tekst)

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement van orde is van toepassing in het Provinciedomein Halve Maan Diest.

Artikel 2 - Bestemming
Het Provinciedomein staat ter beschikking van de bevolking voor sociale, educatieve, culturele, 
recreatieve, toeristische of sportieve activiteiten. De provincieraad besluit welke bestemming het 
Provinciedomein krijgt, en dit bij de verwerving ervan of op een later tijdstip.

Artikel 3 - Dienstregeling
De betaalperiode evenals de openings- en sluitingsuren worden bepaald door de 
deputatie. 

Artikel 4 - Toegang
4.1 De toegang tot en het verblijf in het Provinciedomein, inclusief het gebruik van de recreatieve 
voorzieningen en uitrustingen, worden geregeld in dit reglement van orde. De toegang tot het 
Provinciedomein en tot het zwembad kan geweigerd worden indien de bezoeker weigert zijn 
identiteitskaart te tonen.

4.2 Tijdens de betaalperiode dient elke bezoek(st)er alle verplichtingen na te komen op basis van 
het geldende provinciaal reglement inzake de tarieven van toepassing in de Provinciedomeinen. De 
bezoek(st)er ontvangt daarbij een toegangskaart/vrijkaart of abonnementskaart. Het betreden van het 
Provinciedomein veronderstelt dat de bezoeker het reglement van orde aanvaardt. Op eenvoudige 
aanvraag kan een uittreksel uit of een volledige tekst van het reglement van orde verkregen worden.

4.3 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een toegangsticket aan te schaffen. Bij weigering hiervan kan de 
directie of de domeinwachters de verdere toegang tot het domein
ontzeggen en hiervoor desnoods bijstand vragen van de politie.

4.4 Betaalde toegangsticketten worden nooit terugbetaald.

4.5 Bij twijfel over de leeftijd van de bezoek(st)er zal steeds het tarief voor volwassenen 
worden aangerekend. Het staat de bezoek(st)er vrij zijn /haar leeftijd te bewijzen aan de hand 
van zijn/haar identiteitskaart.

4.6 Personen die tijdens de betaalperiode niet in het bezit zijn van het vereiste betalingsbewijs, 
zullen verplicht worden onmiddellijk een nieuw toegangsticket tegen de volle prijs te betalen.

4.7 Bij weerspannigheid, niet-naleving van de reglementen of van de onderrichtingen gegeven 
door de redders, de domeinwachters of het veiligheidspersoneel kan de directie de verdere toegang 
tot het Provinciedomein ontzeggen en/of een beroep doen op de politie.

4.8 Alleen de opengestelde gedeelten van het domein zijn toegankelijk voor het publiek 
en dit uitsluitend via de daartoe bestemde ingangen.

4.9 Personen die zich schuldig maken aan de verstoring van de openbare orde, rust of veiligheid 
in het Provinciedomein Halve Maan Diest wordt de toegang ontzegd voor het lopende seizoen. Deze 
personen worden daarvan schriftelijk in kennis gesteld door een door de provincie aangestelde 
ambtenaar. Met het oog op deze beslissing wisselen de politie en deze ambtenaar de nodige 
gegevens uit.

Artikel 5 - Verbodsbepalingen
5.1 In het Provinciedomein gelden de algemene wetgeving en reglementering. Afgezien van 
mogelijke gerechtelijke vervolging is het daarenboven in het Provinciedomein verboden:

1. Draagbare radio's of andere muziektoestellen binnen te brengen, uitgezonderd deze die 
alleen kunnen gebruikt worden met een koptelefoon of hoorapparaat.
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2. Zich met of zonder voorwerpen op een dergelijke manier te vermaken of te gedragen dat dit 
storend of gevaarlijk is voor andere bezoekers.

3. Zich zo te gedragen dat de eigen veiligheid of gezondheid of deze van anderen in gedrang 
komt of kan komen.

4. Een handelsactiviteit uit te oefenen zonder toestemming van de domeindirectie.
5. Te kamperen of de nacht door te brengen in auto's, caravans of woonwagens tenzij 

met uitzonderlijke goedkeuring van de domeindirectie op de daartoe bestemde 
plaatsen.

6. Vuur aan te steken.
7. Honden of andere dieren vrij te laten rondlopen.
8. Honden of andere dieren, zelfs aan de leiband, op die plaatsen te brengen waar het 

uitdrukkelijk wordt verboden.
9. Om het even welke publiciteit of aankondiging aan te plakken, folders uit te delen en 

tombolaloten of steunkaarten te verkopen, tenzij met toestemming van de domeindirectie.
10. Zich buiten de wandelwegen te begeven, behalve op lig- en speelweiden.
11. Sterke dranken of daarvan afgeleide producten (o.a. alcoholpops) in zijn bezit te hebben 

in het Provinciedomein.
12. Drugs te bezitten, zelfs minder dan drie gram voor persoonlijk gebruik.
13. De aanwijzingen op de pictogrammen die beperkingen opleggen (bv. verboden bloemen te 

plukken) niet na te leven.
14. Te schaatsen of zich op het ijs te begeven, tenzij op de toegelaten plaatsen.
15. Te baden of te zwemmen in de fonteinen, roei- en visvijver.
16. Dieren te voederen.
17. Vogels van buiten het domein binnen te brengen.

5.2 Bij inbreuk door bezoekers op de hierboven vermelde verplichtingen en/of beperkingen dienen 
de domeinwachters, politie of ander veiligheidspersoneel de inbreuk zo snel mogelijk te doen stoppen. 
Hiertoe geven zij de nodige richtlijnen of nemen de nodige maatregelen (gaande van mondelinge 
verwittiging over bezwarend beslag van de verboden voorwerpen tot bevel tot verlaten van het 
domein).

5.3 In geval van bewarend beslag of in bewaring neming op aanvraag zal dit gebeuren op 
verantwoordelijkheid en risico van de betrokken bezoeker. De domeindirectie kan in geen geval 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van deze goederen. Zij kan 
evenmin verplicht worden bepaalde goederen in bewaring te nemen op aanvraag van de bezoeker.

5.4 Bij weigering door de bezoek(st)er te voldoen aan de gegeven richtlijnen kan artikel 4.9 
van dit reglement van toepassing worden gebracht.

Artikel 6 - Gedragsregels
De recreanten worden verzocht volgende gedragsregels op te volgen:

- Afval achter te laten in de daarvoor bestemde vuilbakken
- De speel- en ontspanningstuigen of andere installaties enkel te gebruiken voor de 

doeleinden waarvoor ze bestemd zijn.
- De bloemperken of het struikgewas niet te betreden
- De planten en bomen niet te beschadigen of weg te nemen.

Artikel 7 - Begeleiding van jongeren
7.1 Kinderen jonger dan 8 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een toezichthoudende 
volwassene die aansprakelijk kan gesteld worden.

- Bij twijfel over de leeftijd van de niet-vergezelde jongere zal de toegang geweigerd worden. 
Het staat de bezoek(st)er vrij zijn/haar leeftijd te bewijzen aan de hand van zijn/haar 
identiteitskaart.

- Bij twijfel over de volwassene of deze wel degelijk de toezichthoudende volwassene is zal een 
schriftelijke verklaring van aansprakelijkheid met vermelding van de juiste identiteit van 
volwassene en jongere gevraagd worden.

7.2 Jongeren beneden de 12 jaar die wensen gebruik te maken van het groepstarief, moeten per 
groep van tien jongeren steeds vergezeld zijn van een persoon die als verantwoordelijke door 
zijn/haar handtekening het groepstarief aanvraagt.
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Artikel 8 - Schadevergoeding
Bij beschadiging, oneigenlijk gebruik of het vuil achterlaten van materiaal, installatie of gebouwen 
kunnen de gebruik(st)ers verantwoordelijk worden gesteld en kan schadevergoeding worden geëist.

Artikel 9 - Gebruik van voertuigen
- De wegen van het Provinciedomein zijn in principe afgesloten voor het verkeer. De voertuigen 

moeten geparkeerd worden op de daartoe ingerichte parkeerplaatsen. Voertuigen die op 
verboden plaatsen geparkeerd worden, kunnen worden weggesleept, na tussenkomst van de 
politie, op risico en kosten van de eigena(a)r(es).

- Dienstvoertuigen, voertuigen van het personeel en van leveranciers, voertuigen van openbaar 
nut, zoals politievoertuigen, brandweerwagens en voertuigen die nodig zijn voor onderhouds- 
of herstellingswerken of andere opdrachten uit te voeren, zijn in het Provinciedomein 
toegelaten.

- Op sommige wegen en op plaatsen die door de directie zijn aangeduid, kunnen 
fietsen en bromfietsen beneden de 50 cc, elektrocars, gocarts, skateboards, 
rolschaatsen en skeelers toegelaten worden.

- Geen enkel voertuig mag sneller rijden dan 20 km/uur.
- Enkel bij occasionele gelegenheden en mits de directie uitdrukkelijk toestemming verleent 

kunnen ruiters worden toegelaten in het Provinciedomein.
- De bepalingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en van het algemeen 

reglement van de politie op het wegverkeer zijn in het Provinciedomein en zijn 
parkeerterreinen van toepassing.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
De provincie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen ten gevolge van 
abnormaal of onvoorzichtig gebruik van de aanwezige infrastructuur en uitrustingen.

Hoofdstuk 2 - Bijzondere bepalingen

Artikel 11 - Sport- en spelaccommodaties

11.1 Klimpiste
- de klimpiste is slechts toegankelijk na voorafgaande afspraak en reservering;
- de klimpiste mag slechts gebruikt worden onder toezicht van een klimmonitor die 

hiervoor een bijzondere opleiding gevolgd heeft;
- de gebruikers van de klimpiste moeten zich houden aan de instructies van de klimmonitor;
- het gebruik van de piste eist een teamgeest waarbij iedereen bijdraagt tot de veiligheid van 

elke gebruiker;
- een passende kleding en uitrusting moeten worden gedragen zodat de klimpiste niet kan 

beschadigd worden;
- het klimmen is enkel toegelaten met beveiliging door een geschikt klimtouw en 

indien een klimharnas gebruikt wordt;
- tijdens het klimmen mogen geen gevaarlijke of uitstekende voorwerpen gedragen worden;
- het gebruik van de piste veronderstelt een goede fysieke conditie.

11.2 - Sportterreinen
- De aanvragen voor ingebruikneming van sportterreinen worden ingediend per 

wedstrijd/gebruik.
- Het dragen van gepaste tennisschoenen is verplicht voor de ingebruikneming van 

tennisterreinen.
- De directeur of de domeinwachter stelt vast of de sportaccommodatie al dan niet bespeelbaar 

is.

11.3 - Minigolf
- De golfbaan is voorbehouden aan volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Kinderen tot 8 jaar 

moeten vergezeld zijn van een toezichthoudende volwassene die aansprakelijk kan gesteld 
worden.

- Elke speler is verantwoordelijk voor de golfstick, de bal, het kaartje en het potlood die hij/zij 
ontvangt bij de aanvang van het spel. Ingeval zij niet worden binnengebracht of bij verlies zal 
een vergoeding aangerekend worden volgens tarieven vastgesteld door de provincieraad.
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- Elk ticket geeft recht op een volledige omloop.

11.4 - Varen
- Het is verboden recht te staan in de vaartuigen, van vaartuig te wisselen of een vaartuig aan 

het schommelen te brengen.
- Het is verboden elkaar opzettelijk aan te varen.
- Na gebruik van de vaartuigen dienen deze terugbezorgd te worden aan de 

verantwoordelijke persoon van de aanlegsteigers.
- Bij schade zal een vergoeding aangerekend worden.
- Het is verboden andere gebruikers tijdens het varen lastig te vallen of hen bij het varen te 

hinderen.

- Artikel 12 - Vissen
- Er mag alle dagen tijdens de openingsuren gehengeld worden gedurende de periode van 1 

maart tot 31 december. Op snoek mag er enkel gevist worden van 1 juni tot 31 december.
- Er mag enkel gevist worden in de daartoe bestemde visvijvers en op de daartoe 

aangelegde visplaatsen. Het is te allen tijde verboden om te vissen aan de zijde van de 
wallen en zelf visplaatsen aan te leggen of de oever te beschadigen.

- Iedere visser mag vissen met twee hengels, voorzien van een haak per hengel, die 
in zijn onmiddellijk bereik moeten liggen.

- De niet-bewaakte hengels kunnen in beslag genomen worden.
- Het stropen, dreggen en andere middelen tot visstroperij zijn verboden.
- Het is niet toegelaten ondermaatse vis of teveel aan vis mee te nemen. De 

afmetingen en beperkingen zijn de volgende:
• snoek - meer dan 45 cm: 2 stuks
• karper - meer dan 25 cm: 3 stuks
• zeelt of lauw: meer dan 25 cm: 1 stuk
• voorn (alle soorten witvis) - meer dan 12 cm: 15 stuks
• brasem - meer dan 20 cm: 15 stuks
• baars - meer dan 15 cm: 5 stuks.

- Karpers groter dan 35 cm worden teruggezet in de vijvers.
- Het is niet toegelaten een ijzeren leefnet, ankerkuil of andere staande netten te gebruiken om 

de gevangen vis te bewaren. Het schepnet mag alleen gebruikt worden om de met de hengel 
gevangen vis weg te nemen.

- Het gebruik van de vishaak is niet toegelaten.
- Lokaas met meelspijzen, rode vleesmaden en scheikundige stoffen teneinde de vis te 

bedwelmen of te vergiftigen zijn verboden. Het gebruik van volle graankorrels en hennep is 
wel toegelaten.

- De vissnoeren moeten loodrecht op de vijverkant liggen.
- Iedereen is ertoe gehouden zijn visplaats rein te houden en alle afval in de daartoe 

bestemde vuilnisbakken te deponeren.
- Het is verboden stukken vissnoer achter te laten.

Artikel 13 - Zwembaden
13.1 Vooraleer het zwembad te betreden moet men langs het stortbad en de voetsproeiers 
passeren.

13.2 De directie heeft het recht om elke persoon de toegang te verbieden die een gevaar blijkt te 
zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen.

13.3 In het zwembad is het ten strengste verboden:
- zich in een te grote diepte te begeven zonder voldoende te kunnen zwemmen,
- gewaagde oefeningen uit te voeren,
- rond de bassins te lopen of door spelen andere baders te storen,
- andere zwemmers lastig te vallen of hen te hinderen bij het zwemmen,
- gebruik te maken van luchtbedden en zuurstofapparaten, behalve bij bijzondere manifestaties 

of speeluren georganiseerd door het provinciebestuur,
- het reddingsmateriaal te gebruiken zonder dat dit noodzakelijk is of zonder toestemming 

gebruik te maken van het leermateriaal,
- het personeel te hinderen bij het toezicht,
- de ruimten voorbehouden aan de zwemmers met schoenen, frisdrank en snoepgoed te 
betreden.
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13.4 Het zwemgedeelte mag slechts betreden worden in zwemkleding uitsluitend bestaande uit:
- voor de mannelijke bezoekers: een zwembroek; lange shorts en bermuda's zijn verboden.
- voor de vrouwelijke bezoekers: een eendelig zwempak of bikini.

13.5 Zwemonderricht door derden in georganiseerd verband tijdens de openingsuren wordt niet 
toegelaten.

13.6 De baders dienen zich te schikken naar de richtlijnen en de eventuele beperkingen opgelegd 
door de redders (bv. verbod te springen of te duiken)

13.7 De aanwezigheid in de douches, de kleedhokjes en in de gangen met individuele kastjes is 
beperkt tot de tijd nodig om respectievelijk te douchen, zich om te kleden of om iets uit het individuele 
kastje te halen.

13.8 Bij diefstal of verlies van de sleutel van de kledingkastjes moet een vergoeding betaald 
worden volgens de tarieven vastgesteld door de provincieraad.

13.9 Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad.

13.10 De domeindirectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij verlies of diefstal van goederen 
in het zwembadcomplex zelfs niet bij braak in de kleerkastjes.

13.11 In de zwembadzone zijn in de geschoeide zones geen dieren toegelaten, maar wel 
assistentiehonden. In de ongeschoeide zones zijn geen dieren toegelaten, ook geen 
assistentiehonden.

Artikel 14 - Fietsenverhuurdienst
- De huurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen.
- Aan personen jonger dan 14 jaar en niet vergezeld door een toezichthoudende volwassene 

mag geen fiets verhuurd worden.
- De huurder zal zich vooraf vergewissen van de goede staat van de fiets.
- De huurder is aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit diefstal, verlies of beschadiging 

van de verhuurde fiets of van onderdelen. Bij verlies, diefstal en bij ongeval met derden moet 
de huurder hiervan aangifte doen bij de lokale of federale politie.

- De huurder is burgerlijk aansprakelijk voor de schade berokkend aan derden en kan de 
verhuurder niet aansprakelijk stellen voor het nadeel voortvloeiend uit ongevallen.

- De huurder zal elke schade of ongeval onmiddellijk melden bij het inleveren van de fiets.
- De vergoeding voor verlies van toebehoren zal onmiddellijk door de huurder betaald worden.
- Bij de inlevering van de fiets dient de huurder het huurcontract voor te leggen: de datum 

en handtekening die erop aangebracht worden gelden als bewijs dat de fiets ingeleverd 
werd.

- Indien de fiets niet tijdig ingeleverd wordt, is bijkomend huurgeld verschuldigd naar rata van 
de overschreden huurtermijn.

- Bij vroegtijdige inlevering van de fiets wordt het huurgeld noch geheel noch 
gedeeltelijk terugbetaald.

- Ingeval de huurder ingevolge overmacht (ongeval, ziekte, ....) niet in de mogelijkheid is 
persoonlijk de fiets in te leveren of aangifte te doen van verlies of van ongeval, zal hij ervoor 
zorgen deze verplichtingen door tussenkomst van een derde persoon na te leven.

- Het huren van een fiets veronderstelt de aanvaarding van dit reglement van orde.

Artikel 15 - Trekkershutten
15.1 De trekkershutten kunnen als volgt gereserveerd worden:

- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In dat 

geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.

15.2 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).
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15.3 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde datum. 
Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. Eventuele 
bankkosten vallen ten laste van de huurder.

15.4 De kostprijs omvat de huur van de trekkershut, inclusief taksen voor maximaal 4 personen. 
Het elektriciteitsverbruik is hierin inbegrepen.

15.5 De trekkershut biedt onderdak aan 4 personen en omvat 4 bedden, een tafel met 4 stoelen, 
een elektrisch fornuis en verwarming. Een kussensloop en slaapzak worden door de gebruiker zelf 
meegebracht. Een keukenset kan ter plaatse gehuurd worden voor 5 euro.

15.6 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting in de trekkershut voor de 
duur van het verblijf.

15.7 Bij aankomst in de trekkershut dient het aanwezige materiaal vergeleken te worden met de 
inventaris die uithangt. Als er iets niet in orde is, moet dit binnen een uur na aankomst gemeld worden 
aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter staat vermeld in het contract.

15.8 De trekkershutten worden verhuurd van 1 maart tot 31 oktober. De maximum verblijfsduur is 
drie nachten. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient uiterlijk om 11 uur de hut verlaten 
te worden.

15.9 De huurder is verplicht de hut opgeruimd en gepoetst achter te laten; in de hut is hiervoor 
het nodige schoonmaakgerief aanwezig.

15.10 Als de hut vuil wordt achtergelaten, wordt een vergoeding aangerekend waarvan het 
bedrag is bepaald wordt door de provincieraad in het reglement op het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciedomeinen van 14 juni 2011.

15.11 Huisdieren zijn niet toegelaten.

15.11 Provinciedomein Halve Maan kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor 
eventuele tekortkomingen of schade aangericht door derdegebruikers en/of de 
dienstverlening.

15.12 Bij geschillen is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

15.13 Annuleringsvoorwaarden:
- annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
- tot 2 weken voor afreis 50%.
- minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 16 - Kampeerautoterrein
16.1 Het kampeerautoterrein is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant. Het kampeerautoterrein 
heeft een toeristische doelstelling, nl. het verhuren van een afgeschermde staanplaats, met 
aansluitingen voor water en elektriciteit, aan toeristen voor een periode van maximaal 3 dagen.

16.2 De staanplaatsen kunnen als volgt gereserveerd worden:
- Per post - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende reserveringsformulier.
- Via e-mail - De reservatie is definitief na ontvangst van het ondertekende 

reserveringsformulier.
- In functie van de beschikbaarheid, is het mogelijk om op het moment zelf te reserveren. In dat 

geval is de reservatie definitief wanneer het Provinciedomein het ondertekende 
reserveringscontract in ontvangst neemt.

16.3 Betalingen gebeuren op het vermelde rekeningnummer of ter plaatse (zie contract).

16.4 Betalingen via het rekeningnummer gebeuren uiterlijk op de in het contract vermelde datum. 
Bij laattijdige betaling kan de reservering door de provincie geannuleerd worden. Eventuele 
bankkosten vallen ten laste van de huurder.
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16.5 Het kampeerautoterrein is exclusief voorbehouden aan kampeerauto's. Andere voertuigen zoals 
motorvoertuigen of personenwagens mogen noch parkeren, noch overnachten op het 
kampeerautoterrein.

16.6 Er zijn 4 staanplaatsen voorzien. Kampeerauto's dienen te parkeren tussen de daarvoor 
voorziene markeringen. Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes, ...) opgesteld te 
worden, behalve deze behorend tot de uitrusting van de kampeerauto zelf. Aan de installaties of 
bomen van het terrein mogen geen waslijnen, was of andere zaken opgehangen worden.

16.7 De gebruikers van de kampeerauto zijn de rechtmatige eigenaar, huurder of gebruiker van hun 
kampeerauto. Het aantal gebruikers van de kampeerauto mag niet meer zijn dan het aantal 
slaapplaatsen voorzien in het voertuig.

16.8 Bezoek is toegestaan op verantwoordelijkheid van de gebruiker die het contract is 
aangegaan. De bezoekers mogen geen voertuigen parkeren op het kampeerautoterrein. Zij 
dienen te parkeren op de domeinparking.

16.9 Huisdieren zijn toegelaten mits zij aan de leiband gehouden worden. Zij mogen in geen geval 
andere staanplaatsen betreden en/of bevuilen, ook niet wanneer zij aan de leiband worden gehouden. 
De eigenaars van de huisdieren zijn verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van hun 
dieren. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het 
kampeerautoterrein.

16.10 Het kampeerautoterrein is dag en nacht open. Het terrein is jaarlijks gesloten van 1 november 
tot en met 28/29 februari.

16.11 De maximum verblijfsduur is 3 dagen. Aanmelden kan tussen 17 en 19 uur; bij vertrek dient het 
terrein uiterlijk om 11 uur verlaten te worden. Er kan geen permanente bewoning ingericht worden op 
het kampeerautoterrein. Tussen 22 uur en 6 uur dient de nachtrust te worden gerespecteerd. De 
gebruikers van het kampeerautoterrein informeren zich best op voorhand om te weten of er geen 
evenement plaatsheeft in het Provinciedomein dat eventueel geluidsoverlast kan meebrengen. De 
provincie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geluids- of andere overlast 
ten gevolge van een evenement dat in het Provinciedomein wordt georganiseerd.

16.12 Het is te allen tijde verboden om open vuur te maken.

16.13 De toegang tot het recreatiedomein is inbegrepen bij overnachting op het 
kampeerautoterrein voor de duur van het verblijf op het kampeerautoterrein.

16.14 Bij aankomst op de staanplaats controleert de gebruiker de staat van de staanplaats. Wanneer 
de gebruiker vaststelt dat de staanplaats er vervuild bij ligt of wanneer hij schade vaststelt aan de 
beplanting of de omheining, of andere abnormale zaken vaststelt, dan wordt dit binnen een uur na 
aankomst gemeld aan de domeinwachter. Het gsm-nummer van de domeinwachter is vermeld in het 
reserveringscontract.

16.15 Het gebruik van water en elektriciteit is inbegrepen in het gebruikstarief zoals vermeld in het 
reserveringscontract. Wie illegaal water en elektriciteit afneemt, zal worden verwijderd van het terrein 
en worden geverbaliseerd. Op het terrein bevindt zich een sanistation waar men water kan aftappen 
en septisch water kan lozen. Septisch water mag enkel via het sanistation geloosd worden. Het 
wassen van de kampeerauto is verboden op het kampeerautoterrein.

16.16 Het gebruikte terrein dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval wordt 
gedeponeerd in de daartoe bestemde afvalbakken.

16.17 De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of diefstal die zich 
zouden voordoen aan de kampeerauto of aan diens inboedel.

16.18 Schade, veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van het kampeerautoterrein, zal door de 
gebruiker vergoed worden.

16.19 Annuleringsvoorwaarden:
- annuleringen dienen per brief, e-mail of telefonisch te gebeuren.
- tot 2 weken voor afreis 50%.



46

- minder dan 2 weken voor de afreis: 100%

Artikel 17 - Afspuitpunt voor mountainbikes
17.1 - Het afspuitpunt voor mountainbikes is eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en heeft 
een sportieve functie, nl. het aanbieden van een wasplaats voor mountainbikes 'bike-wash' aan 
gebruikers van de nabijgelegen bewegwijzerde mountainbike-routes.

17.2 - Het afspuitpunt is exclusief voorbehouden aan mountainbikes. Andere voertuigen zoals onder 
meer motors, wagens of koersfietsen mogen er geen gebruik van maken. Het is evenmin toegelaten 
het afspuitpunt te gebruiken voor de schoonmaak van tuingereedschap, landbouwvoertuigen en 
dergelijke meer.

17.3 - Het afspuitpunt is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Provinciedomein, tenzij 
uitdrukkelijk anders beslist door de domeindirectie.

17.4 - M.b.t. het rijden met de mountainbike in het provinciedomein blijven de regels in artikel 9 van 
dit reglement onverminderd van kracht.

Artikel 18 - Strafbepaling
Bij inbreuken op de artikelen 9 tot en met 17 kunnen de parkwachters, het veiligheidspersoneel of de 
politie de gebruikende bezoeker het mondeling bevel geven om zich in orde te stellen met de 
geldende regels. Bij weigering hieraan gevolg te geven kan artikel 4.9 van dit reglement van 
toepassing worden gebracht.

Artikel 19 - Parkeerreglement
19.1 De bepalingen van de wegcode zijn van toepassing op de provinciale parkeerterreinen.

19.2 De toegang is verboden voor ruiters, landbouw- en kermisvoertuigen en voertuigen die 
gevaarlijke goederen vervoeren, tenzij met goedkeuring van de directie.

19.3 Het is verboden de voertuigen te hinderen door voorwerpen op het parkeerterrein achter te 
laten of door er enige belemmering aan te brengen.

19.4 Het is verboden een voertuig zo te parkeren dat het andere bezoekers hindert.

19.5 Een algemeen inhaalverbod is van kracht.

19.6 De bestuurders moeten te allen tijde de aanwijzingen opvolgen die door de domeinwachters 
worden gegeven.

19.7 De stallingen voor voertuigen zijn onbewaakt.

19.8 De directie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schadegevallen die 
zich voorgedaan hebben op het parkeerterrein.

Hoofdstuk 3 - Bekendmaking en inwerkingtreding 

Artikel 20
Alle vroegere reglementen van orde in het Provinciedomein Halve Maan Diest worden opgeheven.

Artikel 21.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.

Artikel 22.
Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het Provinciedecreet 
worden bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.

Artikel 23.
Dit reglement van orde wordt aan de burgemeester van Diest bezorgd om toegevoegd te worden aan 
het plaatselijke politiereglement.
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Nr. 8 Invoering provinciaal reglement bibliotheeksubsidies
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van 12 september 2006 van de provincieraad tot vaststelling van het 
subsidiereglement ter ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid in de Vlaams-Brabantse 
openbare bibliotheken;

Gelet op het besluit van 10 december 2008 van de provincieraad tot vaststelling van het 
subsidiereglement bibliotheekinnovatie in Vlaams-Brabant; 

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

Gelet op het decreet van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, 
met name artikel 59;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende provinciale bibliotheeksubsidies, wordt 
goedgekeurd. 

Art. 2
Het ‘Subsidiereglement ter ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid in de Vlaams-
Brabantse openbare bibliotheken’ van 12 september 2006 en het ‘Subsidiereglement 
bibliotheekinnovatie in Vlaams-Brabant’ van 10 december 2008 worden opgeheven met ingang van 1 
februari 2015.

Leuven, 20 januari 2015

Van raadswege:

 (g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 februari 2015
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Provinciaal reglement bibliotheeksubsidies

Titel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 - Doel
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 bibliotheeksubsidie 
toekennen.

Art. 2 - Begunstigden
§1. De subsidie kan toegekend worden aan:

1° openbare besturen (met een erkende openbare bibliotheek);
2° organisaties met rechtspersoonlijkheid;
3° feitelijke verenigingen;
4° natuurlijke personen.

§2. De aanvrager dient gevestigd te zijn in de provincie Vlaams-Brabant of zijn initiatief te ontwikkelen 
in of voor de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 3 - Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° RFID (Radio Frequency Identification): de technologie die gebruikt wordt om door middel van 

radiofrequenties informatie uit chips te lezen. De basis van een RFID-systeem bestaat uit de 
combinatie van RFID-labels en een lezer. De RFID-labels worden aangebracht op een boek of 
andere drager;

2° IBL (Interbibliothecair leenverkeer): elke transactie waarmee een bibliotheek een document (een 
boek of een fotokopie) uit haar collectie leent aan een andere bibliotheek;

3° IMPALA (Instant mailing procedure for automated lending activities): een uniek documentbestel- en 
leverantiesysteem ontworpen door de Universiteit Antwerpen. Dit systeem zorgt voor het 
elektronisch verzenden en het beheren van aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer;

4° werkjaar: het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar van de subsidieaanvraag.

Art. 4 – Aanvraagtijdstip
§ 1. RFID- en IBL-subsidies:

1° De aanvraag kan eenmaal per jaar worden ingediend;
2° De RFID-aanvraag moet op straffe van verval worden ingediend uiterlijk op 1 april van het 

jaar voorafgaand aan de RFID-integratie;
3° De IBL-aanvraag moet op straffe van verval worden ingediend uiterlijk op 1 april van het 

jaar volgend op het werkjaar.

§ 2. Projectsubsidies: de aanvraag moet uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van het project worden 
ingediend.

Art. 5 – Aanvraagprocedure
Een subsidieaanvraag kan enkel digitaal worden ingediend, en dit op volgende wijzen:

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° het per e-mail inzenden 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. 6 - Beoordelingsprocedure
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement, zoals verder 
vermeld in artikels 7, 11 en 16.

Titel 2: bepalingen inzake RFID-subsidies

Art. 7 - Voorwaarden
Een openbare bibliotheek die RFID implementeert moet ten minste aan de volgende punten voldoen:

1° beschikken over de RFID-principebeslissing van het college en/of de gemeenteraad;

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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2° RFID-labels aanbrengen op de volledige openkastcollectie van de hoofdbibliotheek;
3° het bibliotheeksysteem integreren met het betaalsysteem én het RFID-zelfbedieningssysteem 
(incl. leesapparatuur & beveiligingspoorten).

Art. 8 - Aanvraagdossier
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1° het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° het volledig en correct ingevuld RFID-budgetmodel;
3° statuten indien de aanvrager een rechtspersoon is.

§2. Tegen uiterlijk 1 juli van datzelfde jaar worden de subsidiekandidaten op de hoogte gebracht van de 
beslissing door de deputatie. 

Art. 9 – Tijdslimiet verantwoordingsstukken
De verantwoordingsstukken zoals vermeld in artikel 18 §2 en §3 moeten uiterlijk bij de provincie 
worden ingediend op 31 oktober van het jaar volgend op het toekenningsjaar van de subsidie. 

Art. 10 – Betalingsmodaliteiten
De provincie betaalt 50% van de geraamde kosten met een maximum van 24.000 euro. 
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Titel 3: Bepalingen inzake projectsubsidies

Art. 11 – Omschrijving en criteria
§1 Eenjarige streekgerichte bibliotheekprojecten, (ontwikkeld en) gerealiseerd in Vlaams-Brabant én 

in samenwerking met één of meerdere Vlaams-Brabantse openbare bibliotheken, komen in 
aanmerking.

§2 Volgende criteria worden gehanteerd bij het beoordelen van de dossiers:
1° doelstellingen;
2° aandacht voor samenwerking met andere actoren;
3° aandacht voor bovenlokaal belang;
4° mate van inspelen op behoeften van een doelgroep;
5° innoverend karakter;
6° financiële haalbaarheid.

Er is geen wegingscoëfficiënt verbonden aan de bovenstaande criteria. Het initiatief moet niet 
noodzakelijk aan alle criteria voldoen.

§3 Indien het project, waarvoor subsidie werd aangevraagd, niet kan plaatsvinden of wijzigingen zijn 
opgetreden in de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens wordt dit onverwijld meegedeeld 
aan de provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Art. 12 - Aanvraagdossier
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken: 

1° het volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° het volledig en correct ingevuld projectbudgetmodel;
3° statuten indien de aanvrager een rechtspersoon is.

§2. De subsidiekandidaten worden binnen 3 maanden na het indienen van het dossier op de hoogte 
gebracht van de beslissing door de deputatie.

Art. 13 – Tijdslimiet verantwoordingsstukken
De verantwoordingsstukken zoals vermeld in artikel 18 § 2 en § 3 moeten uiterlijk 12 maanden na het 
einde van het project bij de provincie worden ingediend.

Art. 14 – Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.
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De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Titel 4: Bepalingen inzake IBL-subsidie

Art. 15 - Doelgroep
§1. Deze subsidie voor openbare bibliotheken vormt een bijdrage in de kosten die verbonden zijn aan 
hun participatie in het interbibliothecair leenverkeer tijdens het afgelopen werkjaar.
§2. Alle op 1 januari van het voorgaande jaar erkende Vlaams-Brabantse bibliotheken, die in het 
voorbije werkjaar geparticipeerd hebben aan het interbibliothecair leenverkeer, komen als aanvrager 
en/of als leverancier in aanmerking voor deze IBL-subsidie.

Art. 16 - Berekening van de subsidie
§1. Bij de vaststelling van het subsidiebedrag waarop een openbare bibliotheek aanspraak kan maken, 
worden enkel die IBL-verrichtingen in rekening gebracht die geregistreerd werden binnen het IMPALA 
documentenbestel- en leverantiesysteem. Bovendien komen enkel het aantal geslaagde IBL-
aanvragen en leveringen hiervoor in aanmerking. De IMPALA cijfers worden jaarlijks door Universiteit 
Antwerpen gepubliceerd.
§2. De omvang van deze subsidie wordt als volgt vastgesteld:
1° 5 euro voor een levering;
2° 2,5 euro voor een aanvraag;
3° indien, na berekening, de subsidie van een deelnemende bibliotheek minder dan 50 euro bedraagt, 
komt de aanvraag niet in aanmerking voor subsidiëring.

Art. 17 - Verantwoordingsstukken
In afwijking van artikel 18, §2, 3° en §3 moeten voor de IBL-subsidie geen verantwoordingsstukken bij 
de provincie worden ingediend.

Titel 5: Slotbepalingen

Art. 18 – 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° worden volgende verantwoordingsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde financiële afrekening van de totale projectuitgaven;
c) kopieën van de rekeningen/facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de 

toegekende subsidie op het daartoe voorziene formulier;
d) de verantwoordingsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet 

in dit reglement beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder § 2.3° 
vermelde lijst met verantwoordingsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.

Art. 19 - Sancties
§ 1. De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:
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1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikels 9 en 13 voorgeschreven termijnen voor het indienen van de 

verantwoordingsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of 
activiteit lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve 
verminderd worden tot de op basis van de verantwoordingsstukken 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. 20 - Opheffingsbepaling
De volgende reglementen worden opgeheven:
1° subsidiereglement ter ondersteuning van het streekgericht bibliotheekbeleid in de Vlaams-Brabantse 
openbare bibliotheken van 12 september 2006;
2° subsidiereglement bibliotheekinnovatie in Vlaams-Brabant van 10 december 2008.

Art. 21 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2015.


