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Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT
Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 28 april 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 44 Organisatie vergadercentrum provinciehuis Vlaams-
Brabant:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 58 Leveren en installeren van een sleutelplan voor het PISO:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 59 Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen, deel 3 - Bergzicht te Rotselaar:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 60 Weekendverblijven, campings en residentiële 
woonwagenterreinen, deel 3 - onteigeningsplan bij 
deelplan Bergzicht te Rotselaar:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 61 PRUP Stationsomgeving Tienen - voorlopige vaststelling:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 62 Gewestelijk RUP - Afbakening VSGB en aansluitende 
openruimtegebieden - Cluster C3 Reconversiegebied 
Vilvoorde-Machelen - openbaar onderzoek:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 63 Goedkeuring definitief ontwerp, bestek en wijze van 
gunnen voor de 'heroriëntatie van de Vinnehoeve':
goedkeuring

8 Voorstel nr. 64 Wijziging uitleenreglement:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 65 Jaarvergadering van de intercommunale van de Woluwe:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 66 Jaarvergadering P.B.E.:
goedkeuring
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11 Voorstel nr. 67 Gewone algemene vergadering Haviland:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 68 Interleuven: algemene vergadering van 27 mei 2015:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 69 Voorstel van vervanging van een afgevaardigde voor een 
mandaat in de bestuursorganen van het Regionaal 
Landschap Pajottenland & Zennevallei vzw:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 70 Buitengewone algemene vergadering Ethias Gemeen 
Recht op 19 mei 2015: aanstelling vertegenwoordiger:
goedkeuring
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Nr. 26 Organisatie vergadercentrum provinciehuis Vlaams-Brabant
(Directie ondersteuning – dienst facilitair beheer)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 43.

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, 
in het bijzonder artikel 3 - delegatie.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s.

Gelet op het gebruiksreglement voor de ruimten in het provinciehuis Vlaams-Brabant van 24 juni 2003, 
en gewijzigd door de Provincieraad van respectievelijk 2 december 2003 en 28 juni 2005.

Gelet op de beslissing van de deputatie van 12 februari 2015 tot hervaststelling van de tarifering van 
het vergadercentrum in het provinciehuis Vlaams-Brabant.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Akkoord te gaan met het nieuwe reglement op het gebruik van de infrastructuur in het provinciehuis, 
waarvan de tekst bij dit besluit hoort.

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

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

Leuven, 28 april 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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REGLEMENT VERGADERCENTRUM PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT

Artikel 1 - Toepassingsgebied
De provincie Vlaams-Brabant kan de grote zalen d.w.z. de provincieraadzaal, het auditorium en de 
polyvalente zaal Spoor 95 en de vergaderzalen, bezoekersruimten, koffiehoeken, restaurant, foyer, 
perszaal, inkomhal, terras, tuin en het voorplein van het provinciehuis, hierna genoemd “de ruimten” 
ter beschikking stellen van derden.

Art. 2 - Definities
Voor de toepassing van dit gebruiksreglement wordt verstaan onder:
1° organisator: 

De organisatie die gebruik maakt van de ruimten voor de organisatie van activiteiten.
2° doelgroep:

Organisatoren die (i) een samenwerking opzetten met een dienst van de provincie of (ii) een 
social-profit organisatie zijn, gevestigd in Vlaams-Brabant.

Art. 3 - Beperkingen
§1. De ruimten worden niet ter beschikking gesteld voor:

1° partijpolitieke activiteiten, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 
provincieraad; 

2° activiteiten, die een gevaar voor het publiek zouden kunnen opleveren;
3° activiteiten, die naar aard en/of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
4° activiteiten, die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
5° activiteiten, die de werking of de goede faam van de provincie in het gedrang brengen.

§2. Volgende activiteiten worden niet als partijpolitieke activiteiten 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. Aanvragen kunnen geweigerd worden indien de activiteit de mogelijkheden of de draagkracht van 
de provincie overtreft.

Art. 4 - Toekenningsprocedure
§1. De aanvraag dient te gebeuren aan de hand van een door de provincie ter beschikking gesteld 

reserveringsformulier. Telefonische aanvragen komen niet in aanmerking.
§2. Niet correct en/of onvolledig ingevulde reserveringsformulieren komen niet in aanmerking voor 

beslissing.
§3. Prioriteit wordt gegeven aan activiteiten georganiseerd door de doelgroep.
§4. Reserveringsaanvragen die vallen buiten de doelgroep van de provincie worden pas in acht 

genomen vanaf:
1° 6 maanden voor de datum van de geplande activiteit voor grote zalen;
2° 2 maanden voor de datum van de geplande activiteit voor de andere ruimten, tenzij deze in 

combinatie met de grote zalen worden gehuurd.
§5. De organisator dient - in voorkomend geval - de bewijsstukken om te worden beschouwd als 

doelgroep, aan te leveren.
§6. De beslissing van de provincie wordt meegedeeld aan de organisator per mail (incl. omschrijving 

van het gevraagde) en is pas definitief van zodra de organisator de ontvangst heeft bevestigd per 
mail of schrijven binnen de 10 kalenderdagen.

§7. De toestemming tot het ter beschikking stellen van ruimten kan in geval van overmacht binnen een 
redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.

§8. Het is de organisator verboden de toestemming tot het gebruik van ruimten geheel of gedeeltelijk 
over te dragen.

Art. 5 - Gebruiksuren
§1. De ruimten worden ter beschikking gesteld tussen 8.00 uur en 23.00 uur met volgende 
dagindeling:

1°   voormiddag   8.00 uur tot 12.30 uur
2°   namiddag 13.30 uur tot 18.00 uur
3°   dag   8.00 uur tot 18.00 uur
4°   avond   18.00 uur tot 23.00 uur

§2. De verwachte gebruiksuren binnen het gekozen dagdeel worden aangegeven bij de aanvraag en 
bevestigd bij beslissing. 
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§3. De organisator dient zich te houden aan de door de provincie vastgelegde uren.
§4. Bij avondactiviteiten dient iedereen uiterlijk om 23.00 uur het provinciehuis verlaten te hebben.

Art. 6 - Tarieven en vergoedingen voor gebruik van de ruimten
§1. De tarieven en de vergoedingen voor het gebruik van de ruimten worden door de deputatie 

bepaald, in overeenstemming met de wettelijke en contractuele bepalingen.
§2. De tarieven voor het gebruik van de ruimten zijn allesomvattend, met uitzondering van de catering, 

specifieke activiteitkosten en forfaitaire vergoeding die betrekking hebben op het inzetten van extra 
materieel en/of provinciepersoneel, zie artikel 10.

§3. Alle kosten en lasten betreffende de activiteit, onder meer auteursrechten en belastingen, zijn voor 
rekening van de organisator.

§4. De vergoeding moet uiterlijk 30 kalenderdagen na postdatum van de factuur betaald zijn op het 
aangegeven rekeningnummer van de provincie Vlaams-Brabant. 

§5. Het is de organisator verboden zijn vergoeding geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provincie.

Art. 7 - Annulering
§1. Het annuleren van de activiteit (incl. niet-gebruik) moet per schrijven of per mail worden 

meegedeeld.
§2. Bij annulering van een grote zaal minder dan 4 maanden voor de datum van de geplande activiteit 

wordt 50% van de gebruiksvergoeding aangerekend.
§3. Bij annulering van een andere ruimte minder dan 1 maand voor de datum van de geplande 

activiteit wordt 10% van de gebruiksvergoeding aangerekend.
§4. In geval van overmacht, kunnen de annuleringskosten kwijtgescholden worden door de provincie.

Art. 8 - Gebruik van de ruimten
§1. De organisator mag enkel de ruimten gebruiken waarvoor de provincie de uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming heeft gegeven. Het is niet toegestaan andere ruimten te betreden of 
andere toegangswegen te gebruiken dan deze die door de provincie werden aangeduid.

§2. De organisator mag de ruimten niet gebruiken voor andere activiteiten dan deze waarvoor de 
toestemming van de provincie werd bekomen.

§3. De ruimten worden in goede staat ter beschikking van de organisator gesteld. De organisator kan 
in voorkomend geval samen met de verantwoordelijke dienst van de provincie een staat van 
bevinding schriftelijk vaststellen vóór het in gebruik nemen van de ruimten.
De organisator geeft bij het einde van de activiteit de ruimte terug in de oorspronkelijke staat. 

§4. Aan de ramen, deuren, gordijnen, zolderingen, vloeren en muren mag niets worden bevestigd 
zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de provincie. 

§5. Het is de organisator verboden zelf de inrichting van de ruimten te wijzigen door het toevoegen of 
verplaatsen van meubilair, kunstwerken en/of uitrusting.

§6. Tentoonstellingspanelen, reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen 
alleen worden geplaatst/aangebracht met de uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke 
dienst en dit enkel op de hiervoor bestemde plaatsen. De voorstellen voor de inplanting van 
panelen en stands moeten minimaal één week vooraf met de verantwoordelijke dienst worden 
besproken.

§7. De organisator brengt de provincie minimaal 48 uur vooraf op de hoogte in het geval televisie-, 
radio-, film- of video-opnamen gemaakt zullen worden.

Art. 9 - Bijzondere bepalingen
§1. De organisator moet zelf instaan voor voldoende medewerk(st)ers om een vlot en veilig verloop 

van de activiteit te garanderen en overhandigt vóór aanvang van de activiteit de contactgegevens 
van de organisatie aan de provincie. 

§2. Er mogen niet meer personen tot de ruimten worden toegelaten dan door de provincie opgegeven.
§3. Het gebruik van de vestiaire wordt aanbevolen. De provincie is niet verantwoordelijk voor 

voorwerpen die in de vestiaire in bewaring worden gegeven.
§4. Het gebruik van een badge of specifiek herkenningsteken wordt aanbevolen.
§5. De verantwoordelijke personeelsleden van de provincie hebben te allen tijde het recht de ter 

beschikking gestelde ruimten te betreden met het oog op toezicht op de naleving van de 
veiligheidsvoorschriften en het correcte gebruik van apparatuur.

§6. Elke onregelmatigheid die wordt vastgesteld, moet onmiddellijk aan de provincie worden 
meegedeeld.
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§7. De organisator wordt verzocht uiterlijk drie werkdagen vóór de aanvang van de activiteit de lijst 
van mogelijk aanwezige prominenten te bezorgen aan de provincie.

Art. 10 - Technische installaties en bediening
§1. Wanneer de organisator gebruikmaakt van de audiovisuele installaties van het auditorium en/of de 

raadzaal staat een technicus van de provincie in voor de bediening vanuit de regiekamer.
De provincie rekent hiervoor een bijkomende vergoeding aan.

§2. De regiekamer wordt uitsluitend betreden door medewerkers van de provincie.
§3. Voor het gebruik van technische apparatuur die door de organisator in voorkomend geval wordt 

meegebracht, moet vooraf toestemming worden gevraagd.
§4. De organisator moet aan de provincie meedelen welke materialen hij wenst binnen te brengen. Dit 

geldt in het bijzonder voor stoffen of materialen die een veiligheidsrisico inhouden.
§5. Voor andere diensten dienen vooraf de nodige afspraken te worden gemaakt.

Art. 11 - Levering van materialen
§1. Tenzij anders overeengekomen, mag het materiaal dat nodig is voor de activiteit ten vroegste één 

kalenderdag vóór de ingebruikneming van de ruimten worden geleverd. De organisator dient vooraf 
te informeren waar de goederen kunnen geleverd en geplaatst worden.

§2. De organisator moet aanwezig zijn om het materiaal in ontvangst te nemen en de 
ontvangstbewijzen of andere documenten te ondertekenen. De provincie tekent in geen geval voor 
de ontvangst.

§3. De provincie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde materialen.
§4. Onmiddellijk na de activiteit of één werkdag na het einde van de activiteit moeten de materialen 

worden verwijderd. Bij het in gebreke blijven van de organisator mag de provincie het materiaal uit 
het lokaal verwijderen op kosten en verantwoordelijkheid van de organisator.

Art. 12 - Taalgebruik 
Nederlands is de voertaal in het provinciehuis. Alle overeenkomsten en contacten tussen organisator 
en provincie gebeuren in het Nederlands.

Art. 13 - Publiciteit
§1. Uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat enkel de organisator de activiteit inricht, tenzij de 
samenwerking met de provincie schriftelijk werd vastgelegd.
§2. In alle aankondigingen moeten de naam en contactgegevens van de organisator worden vermeld.
§3. De organisator bezorgt minimaal 14 kalenderdagen vóór de activiteit twee exemplaren van alle  
aankondigingen aan de provincie.

Art. 14 - Catering
§1. De cateraar, aangesteld door de provincie, heeft het exclusief recht op catering. 
§2. De catering wordt vastgelegd door de organisator met de cateraar. 
§3. De catering dient te passen binnen het onderwerp van de activiteit waarvoor de toelating werd 

bekomen.

Art. 15 - Parking
§1. Bezoekers kunnen gebruik maken van de bezoekersparking van het provinciehuis en mits 

naleving van het parkingreglement.
§2. Voor avondactiviteiten en activiteiten in het weekend wordt de personeelsparking opengesteld.
§3. De provincie garandeert geen parkeerplaats.

Art. 16 - Veiligheidsmaatregelen
§1. De organisator verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsprocedures in het 

provinciehuis.
§2. Bij elke calamiteit moet de organisator onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij moet de 

balieverantwoordelijke van de provincie waarschuwen en in voorkomend geval andere 
hulpdiensten verwittigen.

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

§4. De organisator en de genodigden moeten ten alle tijde de aanwijzingen en richtlijnen opvolgen die 
hun door de verantwoordelijke dienst worden gegeven, teneinde de veiligheid van personen en de 
goede werking van de installaties te verzekeren.
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§5. In het provinciehuis geldt een algemeen rookverbod.

Art. 17 - Schade
§1. De organisator is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en de ruimten die 

ter beschikking worden gesteld door de provincie. 
§2. De organisator is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en hun bezittingen 

tijdens of door de door de organisator georganiseerde activiteiten. 
§3. Elke schade moet ter plaatse worden vastgesteld door de verantwoordelijke dienst van de 

provincie enerzijds en de organisator anderzijds.
§4. De provincie is niet aansprakelijk voor het uitvallen van de elektrische en technische installaties. 

De organisator verbindt er zich toe geen schadevergoeding te eisen in het geval het materiaal of 
de technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken.

§5. De provincie is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van materiaal dat zich in één van de 
ruimten bevindt.

§6. De provincie wijst elke aansprakelijkheid af voor ongevallen en beschadiging of verlies van het 
materiaal of de installaties meegebracht door de organisator.

Art.18 - Verzekeringen
§1. De provincie 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 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.

§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.

Art. 19 - Afwijkingen
Elke vraag om een uitzondering op de algemene voorwaarden moet schriftelijk worden ingediend bij 
de provincie. De uitzondering is slechts toegestaan na de schriftelijke bevestiging door de provincie.

Art. 20 - Toepasselijk recht en bevoegdheid
§1. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot het stopzetten van de activiteit door de provincie, 

zonder vordering tot schadevergoeding jegens de organisator.
§2. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het 

arrondissement Leuven.

Art. 21 - Opheffingsbepaling
Het gebruiksreglement voor de ruimten in het provinciehuis Vlaams-Brabant van dd. 24 juni 2003, en 
gewijzigd door de Provincieraad van respectievelijk 2 december 2003 en 28 juni 2005, wordt 
opgeheven.

Art. 22 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01 mei 2015.
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Nr. 27 Wijziging uitleenreglement
(Directie vrije tijd – Uitleendienst)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het besluit van de provincieraad van 2 september 1997 betreffende het provinciaal reglement 
van de uitleendienst;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 12 november 2009 betreffende het provinciaal reglement 
van de uitleendienst;

Gelet op de beslissing van de deputatie van 19 maart 2015;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, recreatie en 
domeinen van 31 maart 2015;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
De voorgestelde wijzigingen in het provinciaal reglement van de uitleendienst, zoals gevoegd in 
bijlage, worden aanvaard;

Art. 2
Het aangepast reglement vervangt al de vorige versies en aanpassingen;

Art. 3
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.

Leuven, 28 april 2015

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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PROVINCIAAL UITLEENREGLEMENT UITLEENDIENST

Artikel 1.Voorwerp
Het provinciebestuur wil bijdragen tot een optimale werking van organisaties, verenigingen, diensten 
en instellingen door materiële ondersteuning. Daartoe wordt er materiaal ter beschikking gesteld via 
de provinciale uitleendienst.

Art. 2.
Doelgroepen uitleendienst
Volgende doelgroepen kunnen gebruik maken van de uitleendienst:

1° provinciale diensten, deze genieten een voorrangsregeling;

2° social-profit organisaties, verenigingen en instellingen uit de sectoren jeugd, cultuur, onderwijs, 
sport, recreatie, leefmilieu, welzijn en gezondheid. Deze organisaties zijn gevestigd in Vlaams-
Brabant, en worden gesubsidieerd of zijn erkend door: de Vlaamse Gemeenschap, de provincie 
Vlaams-Brabant of door een Vlaams-Brabants gemeentebestuur;

3° verenigingen die beschikken over een vrijwilligersverzekering via de provincie Vlaams-Brabant. 
Aanvragen die enkel activiteiten met commercieel of louter particulier gebruik betreffen, worden 
afgewezen;

4° lokale besturen en hun diensten uit de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 3.
Aanvraagprocedure
§1. De aanvrager richt een aanvraag via de online procedure op de website van de uitleendienst. Op 
geen enkele andere manier kan materiaal gereserveerd worden.

§2. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 6 maanden tot ten minste 5 werkdagen voor de 
afhaaldatum. 

§3. De aanvraag vermeldt:
1° de gegevens van de aanvrager, waaruit blijkt dat deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in 
artikel 2;
2° een opsomming van de voorwerpen die de aanvrager wil lenen;
3° de periode van uitlening;
4° de reden van uitlening;
5° dag en uur van afhalen en terugbrengen;
6° het exacte adres van de locatie waar het materiaal gebruikt zal worden.

§4. Uiterlijk 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt de aanvrager een antwoord waarin 
vermeld wordt:

1° voor welke voorwerpen de uitlening toegestaan wordt;
2° gedurende welke periode de uitlening toegestaan wordt;
3° op welke tijdstippen u de materialen moet komen afhalen en terugbrengen;
4° welke de waarde van het materiaal is;
5° welke de gecombineerde verzekeringspremie en administratiekost is. (Verplicht indien de 
waarde van het materiaal > 2.500euro) Indien er geen bewijs van betaling wordt voorgelegd, kan 
het materiaal niet uitgeleend worden;
De ontlener kan de polis inkijken op de website of aan de balie van de uitleendienst.

 §5. Bij de toekenning van het materiaal probeert men altijd zo veel mogelijk ontleners te bedienen, 
het aantal toestellen per aanvraag kan bijgevolg worden beperkt.

Art. 4. Aanvraagprocedure kampeertenten 
§1. De aanvrager richt steeds eerst een aanvraag aan het ULDK voor het totaal aantal kampeertenten 
waarover men wenst te beschikken. (ULDK = uitleendienst voor kampeermateriaal van de Vlaamse 
overheid)
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§2. Bij weigering van materiaal door het ULDK kan een aanvraag voor tenten bij de uitleendienst van 
de provincie Vlaams-Brabant geplaatst worden.
Deze aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en moeten ons bereikt hebben voor 
eind februari.
Ten laatste op 31 maart krijgt u bericht over de beschikbaarheid.
De aanvraag gebeurd via de online procedure op de website van de uitleendienst.

Art. 5.
Duur van de uitlening
De uitlening wordt toegestaan voor een periode van ten hoogste 21 dagen. Toneelproducties kunnen 
maximaal 1 maand gebruik maken van de materialen. 
Bepaalde materialen kunnen voor een langere periode uitgeleend worden zoals vermeld op de 
website.

Art. 6.
Het afhalen en terugbrengen
§1. Het materiaal moet worden afgehaald en teruggebracht op de uitleendienst door een 
verantwoordelijke van de ontlener. Materiaal moet altijd worden teruggebracht op de plaats van 
afhaling.

§2. Het afgesproken afhaal- en terugbrengmoment is terug te vinden in de bevestigingsbrief. Om een 
goede werking van de uitleenbalie te garanderen moet de ontlener deze naleven.
 
§3. Met uitzondering van podia en tenten moet al het materiaal afgehaald worden in gesloten 
voertuigen. Gevoelig technisch materiaal mag niet in aanhangwagens vervoerd worden.

§4. De ontlener zorgt zelf voor het laden en lossen van het materiaal. De afmetingen en gewichten 
van het materiaal worden vermeld op de website en op de bevestigingsbrief.

§5. Het toegestane materiaal dat niet afgehaald werd op de afgesproken datum kan door de 
uitleendienst verder worden uitgeleend.

§6. De afhaler dient bij afhaling in het bezit te zijn van volgende documenten:
1° zijn/haar identiteitskaart;
2° het betalingsbewijs van de verzekering indien van toepassing en de administratiekost (zie art 
14).

Materiaal moet door een verantwoordelijke van de ontlener worden teruggebracht.

Art. 7.
Richtlijnen bij het uitlenen van het materiaal
Tijdens de uitlening moet de ontlener de volgende richtlijnen naleven:

1° hij/zij moet voor de uitgeleende voorwerpen zorgen als een goede huisvader;

2° bij het gebruik van de voorwerpen moet hij/zij de verstrekte gebruiksaanwijzingen strikt 
opvolgen;

3° de ontlener wordt verondersteld het gebruik en de behandeling van het ontleende materiaal te 
kennen.

4° in geen enkel geval mag hij/zij de uitgeleende voorwerpen overdragen, uitlenen, verhuren of ter 
beschikking stellen van derden;
5° hij/zij dient de nodige maatregelen te nemen om de materialen te beschermen tegen alle 
weersomstandigheden met uitzondering van de kampeertenten;

6° hij/zij moet de uitgeleende voorwerpen op de overeengekomen datum en uur afhalen en 
terugbezorgen.
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Art. 8.
Controle van het materiaal 
Tijdens de uitleenperiode kan de uitleendienst het gebruik van het uitgeleende materiaal controleren. 
Hiertoe moet de ontlener steeds toegang verschaffen aan de verantwoordelijke van de uitleendienst.

Art. 9. Administratiekost

Bij het te laat inleveren van materiaal worden administratiekosten aangerekend. Er wordt geen 
administratiekost aangerekend indien het materiaal uitzonderlijk en na afspraak met de coördinator of 
een door hem aangeduide vervanger op een later tijdstip wordt ingeleverd. Dit wordt evenwel slechts 
toegestaan indien er geen andere reservaties door in het gedrang komen. Ingeval van bewezen 
overmacht wordt er geen administratiekost aangerekend. 

Art. 10. Annulering 
§1. Het annuleren van een reservatie dient steeds per e-mail te gebeuren gericht aan de balie waar 
men de reservatie deed ten laatste 3 werkdagen voor de afhaaldatum.

§2. Bij laattijdige annulering van de reservatie moet de ontlener een administratiekost betalen gelijk 
aan de helft van het berekende bedrag, met een maximum van 50 euro. 

Art. 11. Niet afhaling 

Bij niet-afhaling moet de ontlener een administratiekost betalen gelijk aan het berekende bedrag met 
een maximum van 75 euro.

Art. 12. Laattijdig terugbrengen 
Bij laattijdig terugbrengen (niet op de afgesproken dag) van het uitgeleende materiaal moet de 
ontlener een administratiekost betalen gelijk aan het berekende bedrag, en dit per begonnen week.
Indien het materiaal niet teruggebracht is binnen de 3 werkdagen na de terugbrengdatum wordt de 
ontlener automatisch en onmiddellijk voor de duur van 18 maanden uitgesloten.

Art. 13.
Verantwoordelijkheid ontlener
§1. Tijdens de uitlening is de ontlener volledig en onvervreemdbaar verantwoordelijk voor de 
uitgeleende voorwerpen.

§2. Bij schade, diefstal, verlies of vernietiging moet de ontlener de volgende procedure naleven:
1° de provinciale uitleendienst wordt onmiddellijk per mail op de hoogte gebracht van de aard van 
de problemen;
2° in geval van diefstal wordt daarvan onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie en een dubbel 
van het proces-verbaal wordt zo snel mogelijk aan de provinciale uitleendienst bezorgd.

Art. 14.
Verzekering
De ontleners zijn verplicht een verzekering af te sluiten voor elke uitlening met een waarde hoger dan 
2500,00 euro. Deze verzekering moet via de provinciale uitleendienst afgesloten worden. Het 
maximum te verzekeren bedrag via de provinciale polis is beperkt tot 125.000,00 euro. Boven dit 
bedrag worden geen ontleningen toegestaan.

Art. 15.
Schade, verlies, reiniging en diefstal
§1. Het provinciebestuur vordert de kosten die voortvloeien uit de schade, de diefstal, de reiniging, de 
vernietiging of het verlies van de uitgeleende voorwerpen terug van de ontlener:

1° wanneer personeel moet worden ingeschakeld om het materiaal opnieuw netjes te krijgen 
wordt een uurtarief van 40 euro aangerekend;
2° bij schade, hersteld door eigen personeel, wordt een uurtarief van 40 euro aangerekend, 
eventueel verhoogd met de gemaakte kosten;
3° bij schade hersteld door externe firma’s wordt het factuurbedrag aangerekend eventueel 
verhoogd met de gemaakte kosten;
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4° bij verlies, diefstal of vernietiging wordt de prijs aangerekend die als tegenwaarde op de lijst 
van de uitleendienst is bepaald;
5° bij verlies van kleine materialen of onderdelen wordt boven de inkoopprijs een forfaitaire 
administratiekost van 20% aangerekend.

§2. De provincie verhaalt deze bedragen op de ontlener, zelfs indien deze niet zelf verantwoordelijk is 
voor de schade, het verlies, de diefstal of de vernietiging.

§3. Bij schade of verlies die tijdens de controle, na uitlening, niet merkbaar was, of slechts bij een 
volgend gebruik tot uiting komt, kan de provincie, mits er voldoende aanwijzingen zijn, de geleden 
schade alsnog aanrekenen. 
§4. Toekomstige ontleningen kunnen slechts afgehaald worden indien alle openstaande facturen (> 1 
maand) aan de provincie vereffend zijn.

Art. 16. Aansprakelijkheid
De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, lichamelijke 
letsels of andere schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van het uitgeleende materiaal.

Art. 17.
In uitzonderlijke omstandigheden kan de provincie een verstrekte toestemming herroepen en het 
uitgeleende materiaal terugvorderen. De provincie motiveert deze beslissing.

Art. 18. Uitsluiting
Door het uitlenen van het materiaal verklaart de ontlener zich akkoord met dit reglement. De niet-
naleving van dit reglement geeft aanleiding tot uitsluiting van het gebruik van de uitleendienst. De 
provincie beslist over de termijn van uitsluiting.

Art. 19. Schadevergoeding
§1. De ontlener heeft geen recht op schadevergoeding indien toegezegd materiaal op het ogenblik 
van de afhaling niet beschikbaar is door omstandigheden vreemd aan de wil van de provinciale 
uitleendienst. 

§2. Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien toegezegd materiaal niet op het 
voorziene tijdstip werd afgehaald.

Art. 20. Opheffingsbepaling
Het provinciaal reglement van 1 januari 2010 betreffende de uitlening van didactisch, audiovisueel en 
kampmateriaal wordt opgeheven.

Art. 21.Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 28 april 2015.


