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Nr. 1 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 7 februari 2017

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 1 Advies inzake de wijzigingen in het provinciaal 
kiesdecreet:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 2 Kathedrale kerkfabrieken Mechelen: regeling 
provinciale tussenkomst in kosten en uitgaven;
voorstel overeenkomst provincie Antwerpen:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 3 Uitbreiding van het gecontroleerd overstromings-
gebied ‘Nekkerbos’ te Grimbergen - goedkeuring van 
het ontwerp en vaststelling van de wijze van gunnen: 
goedkeuring

4 Voorstel nr. 4 Overdracht bedding Molenbeek te Huizingen tussen 
POM en provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 5 Provinciaal reglement betreffende het betalen van 
een dossiervergoeding bij de indiening van een 
omgevingsvergunningsdossier:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 6 Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, 
de wijze van gunnen en het bestek betreffende de 
studieopdracht voor de fietssnelwegen Liedekerke-
Brussel langs spoorlijnen L50 en L50A:
goedkeuring

7 Kennisgeving nr. 7 Wijzigingen bovenlokaal functioneel fietsroute-
netwerk – 2017:
kennisneming

8 Voorstel nr. 8 Wijziging aan de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van het 
'provinciaal reglement inzake de promotie van 
uitwisseling tussen Noord en Zuid':
goedkeuring

9 Voorstel nr. 9 De benoeming van een bedrijfsrevisor voor VERA 
voor het boekjaar 2016
goedkeuring

10 Voorstel nr. 10 VERA - vervanging van een provinciaal 
vertegenwoordiger in de raad van bestuur:
goedkeuring
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11 Voorstel nr. 11 Vereniging van de Vlaamse Provincies – vervanging 
van provinciale vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 12 Sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding 
cvba - aanstelling van een provinciaal vertegen-
woordiger voor de gewone en buitengewone 
algemene vergadering:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 13 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interleuven 
– vervanging provinciaal vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 14 Provinciaal Managementcomité platteland – 
vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 15 Regionaal Landschap Dijleland - aanstelling 
provinciaal vertegenwoordigers:
goedkeuring

16

17

18

Voorstel nr. 16

Voorstel nr. 17

Voorstel nr. 18

Regionaal Landschap Noord-Hageland - aanstelling 
provinciaal vertegenwoordigers:
goedkeuring

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei – 
aanstelling provinciaal vertegenwoordigers:
goedkeuring

Regionaal Landschap Zuid-Hageland – aanstelling 
provinciaal vertegenwoordigers:
goedkeuring artikel 1 tot en met artikel 3
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Nr. 2 Provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de 
indiening van een omgevingsvergunningsdossier
Directie ruimte – dienst vergunningen

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het Provinciedecreet, meer bepaald art. 42;

Gelet op het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 dat in werking treedt op 23 februari 
2017;

Overwegende dat momenteel door Vlaanderen volgende belasting op de aanvragen voor het 
afleveren van een milieuvergunning worden geheven:
• aanvraag klasse 1 met MER en/of VR 247,89 euro
• aanvraag klasse 1 (alle andere dossiers) 123,95 euro
• aanvraag klasse 2   61,97 euro;

Overwegende dat deze bedragen verschuldigd zijn door de aanvrager-exploitant aan het gewest 
ongeacht of nu de deputatie of het betrokken schepencollege de vergunningverlener is;

Overwegende dat met het omgevingsvergunningsdecreet deze belasting vervalt en dat Vlaanderen 
decretaal heeft bepaald in artikel 12 dat voor aanvragen waarvoor het gewest vergunningverlener is 
de bedragen als volgt worden vastgelegd:
• voor elk dossier in eerste aanleg dat de gewone procedure moet doorlopen 500,00 euro
• voor alle overige gevallen 100,00 euro
• voor elk beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag 
  of een bijstelling van een omgevingsvergunning 100,00 euro
dat voor wat de beroepen bij de deputatie het decretaal vastgelegd bedrag ook 100,00 euro bedraagt;

Overwegende dat in het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit van 27 november 2015 tot 
uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wordt gesteld dat 
voor aanvragen ingediend in eerste aanleg zowel gemeenten als de provincie dossiertaksen kunnen 
vragen, dat het decreet deze echter niet regelt maar daar de lokale autonomie laat gelden;

Overwegende dat de deputatie nu ook bevoegd wordt voor de stedenbouwkundige dossiers 
gekoppeld aan een klasse 1 aanvraag en voor een lijst van provinciale projecten of projecten gelegen 
op 2 gemeenten, dat hiervoor het vooroverleg belangrijker wordt, en dat de nieuwe provinciale 
omgevingsvergunningscommissie uitgebreidere bevoegdheden krijgt dan de PMVC (provinciale 
milieuvergunningscommissie);

Overwegende dat de lasten inzake de behandeling van de aanvragen aanzienlijk zullen toenemen, 
zelfs bij een volledige digitale afhandeling van de dossiers, dat dit laatste immers een volledig nieuwe 
informaticatoepassing vergt die momenteel ontwikkeld wordt door de eigen provinciale 
informaticadienst, dat ook het onderhoud en permanent bijhouden van deze toepassing de nodige 
kosten met zich zal meebrengen;

Overwegende dat voorgesteld wordt om, voor de aanvragen voor een omgevingsvergunning waarvoor 
de deputatie de vergunningverlenende overheid is, volgende dossiervergoeding te vragen bij het 
indienen van een dossier:
• omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone procedure 
  doorloopt met MER en/of OVR 400,00 euro
• overige omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone 
  procedure doorloopt 250,00 euro
• omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de vereenvoudigde 
  procedure doorloopt evenals de verzoeken tot bijstellingen van een 
  omgevingsvergunning 100,00 euro;

Overwegende dat de dossiervergoeding verschuldigd is door elke natuurlijk persoon of rechtspersoon 
die de aanvraag of het verzoek indient;
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Overwegende dat slechts één dossiervergoeding verschuldigd is per aanvraag, dat indien de 
aanvraag zowel een aanvraag betreft volgens de gewone procedure als een verzoek tot bijstelling 
omvat het hoogste van toepassing zijnde tarief wordt aangerekend;

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant voor haar eigen aanvragen of verzoeken vrijgesteld is 
van betaling van de dossiervergoeding;

Overwegende dat ingeval van het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde 
milieuvoorwaarden, cf. artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, de dossiervergoeding alleen 
verschuldigd is door de vergunninghouder of de exploitant (art. 82, 2° b) en het betrokken publiek (art. 
82, 2° c) en dat de overige verzoekers vrijgesteld zijn;

Overwegende dat ingeval van het verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting, cf. artikel 83 van het 
omgevingsvergunningsdecreet, de dossiervergoeding alleen verschuldigd is door het betrokken 
publiek (art. 83, 2° a) en dat de overige verzoekers vrijgesteld zijn;

Overwegende dat huidig goedgekeurd omgevingsvergunningsdecreet nog niet voorziet in een 
verplichting tot digitale indiening van de aanvraag, dat dit een onderdeel is van een voorontwerp van 
decreet (de codextrein) dat nog moet ingediend worden bij en goedgekeurd door het Vlaams 
parlement en dat een eventueel hoger tarief toepassen op analoge ingediende aanvragen bij de start 
van het omgevingsdecreet dan ook voorbarig lijkt;

Overwegende het provinciaal reglement dat als bijlage is gevoegd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van een 
omgevingsvergunningsdossier, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 

Art. 2

Dit reglement treedt in werking op 23 februari 2017, datum van inwerkingtreding van het 
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Leuven, 7 februari 2017

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier       voorzitter
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Provinciaal reglement betreffende het betalen van een dossiervergoeding bij de indiening van 
een omgevingsvergunningsdossier

Artikel 1
Onder dossiervergoeding in het kader van dit reglement wordt verstaan de vergoeding die wordt 
aangerekend in één van de volgende gevallen:

a) bij de indiening van een aanvraag van omgevingsvergunning,
b) bij een verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning.

Art. 2
§1 De dossiervergoeding is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de 
aanvraag of het verzoek indient.

§2. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning 
opgelegde milieuvoorwaarden alleen een dossiervergoeding verschuldigd door de 
vergunninghouder, exploitant en het betrokken publiek en dit overeenkomstig artikel 82, art. 82, 2°, b 
en art. 82, 2°, c van het omgevingsvergunningsdecreet.Artikel 3 – Voorwaarden woning

§3. In afwijking van §1 is ingeval van verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de 
omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting alleen een dossiervergoeding 
verschuldigd door het betrokken publiek en dit overeenkomstig artikel 83 en 83, 2°, a van het 
omgevingsvergunningsdecreet.

§4. De provincie Vlaams-Brabant is vrijgesteld van het betalen van een dossiervergoeding.

Art. 3
De dossiervergoeding bedraagt:

a. 400.00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone 
procedure doorloopt met een MER (milieueffectenrapport) en/of een OVR 
(omgevingsveiligheidsrapport);

b. 250.00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de gewone 
procedure doorloopt zonder MER of OVR;

c. 100.00 euro voor een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste aanleg die de 
vereenvoudigde procedure doorloopt of een verzoek tot bijstelling van een 
omgevingsvergunning.

Er is één dossiervergoeding verschuldigd per aanvraag. Indien de aanvraag zowel een aanvraag 
betreft volgens de gewone procedure als een verzoek tot bijstelling omvat, wordt het hoogste van 
toepassing zijnde tarief aangerekend. 

Art. 4
§1. De dossiervergoeding wordt betaald vóór de indiening van een aanvraag 
van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning.

§2. De dossiervergoeding wordt overgeschreven op het rekeningnummer:
IBAN: BE83 0910 1060 0715 BIC: GKCCBEBB
op naam van de Provincie Vlaams-Brabant, diverse ontvangsten, Provincieplein 1 te 3010 Leuven 
met vermelding van “RMT-VGN-naam gemeente aanvraag + naam indiener van de aanvrager/het 
verzoek”.

§3. Bij de indiening van de aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling 
van omgevingsvergunning, wordt het bewijs van overschrijving toegevoegd.

§4. Het dossier is onvolledig zolang de dossiervergoeding niet betaald werd.
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Art. 5
§1. Er is geen dossiervergoeding verschuldigd wanneer een aanvraag van omgevingsvergunning, 
melding, aktename van overdracht of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning verkeerdelijk 
wordt gericht aan de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 6
Dit reglement treedt in werking op 23 februari 2017, datum van inwerkingtreding van het 
omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014.

Contact
Dienst vergunningen, tel. 016 26 75 46, omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
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Nr. 3 Wijziging aan de artikelen 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van het ‘provinciaal reglement inzake 
de promotie van uitwisseling tussen Noord en Zuid’
Directie mens – dienst kansenbeleid

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het provinciedecreet

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het art. 2. van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid, wordt als volgt gewijzigd: “De subsidie kan toegekend worden aan:
1° onderwijsinstellingen;
2° erkende sociale, jeugd-, milieu-, natuur- of culturele verenigingen zonder winstoogmerk”;

Art. 2
Het art. 3.2. van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid, wordt als volgt gewijzigd: “2. de aanvrager gaat voor dit project een structurele 
samenwerking aan met een 4de pijlerorganisatie of ngo met maatschappelijke zetel in België en die 
actief is in de regio in het Zuiden waarmee de uitwisseling plaatsvindt. De subsidieaanvraag is 
medeondertekend door deze 4de pijlerorganisatie of ngo”;

Art. 3
In art. 4.2. van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid, wordt op het einde het volgende toegevoegd: “De verankering in Vlaams-Brabant moet 
verzekerd zijn”;

Art. 4
In art. 5 §2. van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid, wordt het volgende toegevoegd: “3° loonkost”;

Art. 5
Het art. 7 §2. van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling 
tussen Noord en Zuid, wordt als volgt gewijzigd: “De aanvragen voor de eerste beoordelingsronde 
moeten uiterlijk 15 mei van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft, ingediend zijn. De 
aanvragen voor de tweede beoordelingsronde moeten, op straffe van verval, uiterlijk 30 september 
van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft, ingediend zijn”;

Art. 6
In art. 8 van het provinciaal reglement van 2 juni 2015 inzake de promotie van uitwisseling tussen 
Noord en Zuid, wordt het volgende toegevoegd: “§4. Er zijn twee beoordelingsmomenten: één voor de 
aanvragen die ingediend worden uiterlijk 15 mei en één voor de aanvragen die ingediend worden 
uiterlijk 30 september. Indien blijkt dat er na het eerste beoordelingsmoment onvoldoende middelen 
resten voor een tweede toekenningsronde, zal het tweede beoordelingsmoment niet plaatsvinden”. De 
oude paragrafen 4 en 5 worden respectievelijk paragraaf 5 en 6;
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Art. 7
Dit aangepaste reglement vervangt alle vorige versies en aanpassingen en treedt in werking op 7 
februari 2017.

Leuven, 7 februari 2017

Van raadswege:

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



Datum van goedkeuring van het reglement: 07-02-2017
Datum van inwerkingtreding van het reglement: 07-02-2017
Datum van publicatie: 13-02-2017 9

Provinciaal reglement inzake de promotie van uitwisseling tussen Noord en 
Zuid

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 subsidie 
toekennen voor projecten die internationale samenwerking stimuleren tussen Vlaams-Brabantse 
onderwijsinstellingen of verenigingen enerzijds en onderwijsinstellingen of verenigingen of 
organisaties in het Zuiden anderzijds. 
De gesubsidieerde projecten zijn de aanzet tot de creatie van een structurele samenwerking en 
beogen competentieversterking in Noord en Zuid door middel van een effectieve en evenwichtige 
uitwisseling tussen deskundigen en/of professionals uit beide werelddelen. Ze leiden bovendien tot 
draagvlakverbreding voor internationale samenwerking en wereldburgerschap. Dit vertaalt zich in een 
concrete en structurele samenwerking tussen de gesubsidieerde instelling of vereniging en een 4de 
pijlerorganisatie of ngo die actief is in de regio waarmee de uitwisseling tot stand komt.

Art. 2: Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:
1° onderwijsinstellingen;
2° sociale, jeugd-, milieu-, natuur- of culturele verenigingen zonder winstoogmerk.

Art. 3: Ontvankelijkheidscriteria
Om ontvankelijk te zijn, moet de subsidieaanvraag aan volgende criteria beantwoorden:
1. de aanvrager is gevestigd in de provincie Vlaams-Brabant;
2. de aanvrager gaat voor dit project een structurele samenwerking aan met een 4de 

pijlerorganisatie of ngo met maatschappelijke zetel in België en die actief is in de regio in het 
Zuiden waarmee de uitwisseling plaatsvindt. De subsidieaanvraag is medeondertekend door 
deze 4de pijlerorganisatie of ngo;

3. de uitwisseling gebeurt met een parallelle partner uit het Zuiden met een gelijkaardige 
doelstelling;

4. het betreft een nieuw initiatief of een bestaande samenwerking die in het verleden nog nooit 
eerder tot een effectieve uitwisseling heeft geleid;

5. de doelstellingen, de partners en de doelgroepen die men wil bereiken, de te nemen initiatieven 
en het beoogde tijdschema moeten duidelijk omschreven zijn;

6. het voorstel bevat een transparante begroting waarin de verwachte uitgaven (en eventuele 
inkomsten) gedetailleerd en overzichtelijk worden voorgesteld. De budgetposten waarvoor 
subsidies worden gevraagd, moeten afzonderlijk en ondubbelzinnig aangegeven worden bij de 
voorstelling van het project. Andere (beoogde) financieringsbronnen worden duidelijk vermeld 
zodat blijkt dat er geen dubbele financiering is.

Art. 4: Inhoudelijke criteria
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt op basis van de volgende inhoudelijke criteria:
1. het project linkt activiteiten in het Noorden aan activiteiten in het Zuiden en is in belangrijke mate 

gericht op competentieversterking van leerkrachten, (op)leiders, begeleiders of bestuurders in 
Noord en Zuid en resulteert in een gemeenschappelijke realisatie die relevant is voor de 
deelnemende partners;

2. de uitwisseling draagt bij tot het verbreden van het lokale draagvlak voor ontwikkelingssamen-
werking. De nadruk moet liggen op universele waarden en complementariteit tussen Noord en 
Zuid. De Vlaams-Brabantse verankering moet verzekerd zijn; 

3. het project moet ontwikkelingsrelevant zijn voor de betrokken partners. Ze versterken zich 
doorheen de uitwisseling;

4. het project is gericht op de participatie van de doelgroep(en) in het Noorden en in het Zuiden; 
5. duurzaamheid moet een uitgangspunt zijn: er wordt gestreefd naar een structureel 

samenwerkingsverband tussen de partners. Dit houdt in dat het gesubsidieerde project resulteert 
in een structurele samenwerking tussen zowel de aanvrager en de 4de pijler of ngo als tussen de 
aanvrager en de parallelle instelling of verenging uit het Zuiden anderzijds; 
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6. de aanvrager organiseert een publieke activiteit, bij voorkeur in samenwerking met andere 
partner(s), waarbij de gezamenlijke realisatie die het resultaat is van de uitwisseling op een 
actieve manier in de kijker wordt geplaatst; 

7. de aanvrager beschikt over een publiek toegankelijke website, blog of Facebookpagina met 
actuele informatie over het uitwisselingsproject.

Art. 5: Criteria inzake subsidieerbaarheid 
§1. Het subsidiebedrag dat toegekend wordt, kan maximaal 80 % bedragen van het totale budget 
voor het ingediende project. De ondersteuning van het provinciebestuur is complementair met 
cofinanciering door andere overheden.

§2. Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
1° kosten die gemaakt zijn voor de datum dat het project ingediend werd;
2° kosten die eigen zijn aan de reguliere werking van de aanvrager;
3° loonkost. 

Art. 6: Subsidiebedrag en -duur
§1. De deputatie kent een subsidie toe die maximaal 12.500 euro bedraagt en slechts eenmalig kan 
toegekend worden aan eenzelfde aanvrager. 

§2. Maximaal 10.000 euro kan besteed worden aan reis- en verblijfkosten. Dit bedrag wordt gelijk 
verdeeld over de Noordelijke en Zuidelijke partner. 2.500 euro moet aangewend worden voor de 
inhoudelijke realisatie van het project. 

§3. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband, wordt de verdeling van 
de subsidies over de verschillende actoren duidelijk in de aanvraag vermeld. 

Art. 7: Aanvraagprocedure
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° begroting/budget;
3° de statuten van de aanvrager of een document waaruit blijkt dat de aanvrager een 

erkende instelling of verenging is.

§2. De aanvragen voor de eerste beoordelingsronde moeten uiterlijk 15 mei van het begrotingsjaar 
waarop de subsidie betrekking heeft, ingediend zijn. De aanvragen voor de tweede beoordelingsronde 
moeten, op straffe van verval, uiterlijk 30 september van het begrotingsjaar waarop de subsidie 
betrekking heeft, ingediend zijn. 

§3. De subsidieaanvraag kan enkel in het Nederlands online ingediend worden via 
www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum 
van registratie in het provinciaal systeem. 

§4. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband, wordt de 
subsidieaanvraag slechts eenmaal ingediend in naam van alle participerende organisaties en met 
vermelding van slechts één rekeningnummer. 

Art. 8: Beoordelingsprocedure
§1. De administratie van de provincie Vlaams-Brabant controleert de ontvankelijkheid van de 
aanvraag op basis van:

1° controle van de volledigheid van het aanvraagdossier;
2° de ontvankelijkheidscriteria vermeld in art. 3;
3° de datum van indiening van de aanvraag.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte met een ontvangstmelding en kan eventueel 
aanvullende of ontbrekende stukken opvragen.

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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§2. Een interne provinciale jury beoordeelt de ingediende projecten op basis van de criteria vermeld in 
artikel 4 en 5. De aanvraag wordt ingedeeld in categorie A, B, C of D, waarbij de categorieën A, B, C 
respectievelijk in zeer grote, grote en voldoende mate voldoen aan de door de provincie opgelegde 
criteria en categorie D onvoldoende tegemoetkomt aan de vereisten. Indien de jury het ingediende 
project gunstig beoordeelt, maar de begroting overdreven vindt, kan zij een lager subsidiebedrag 
voorstellen. 

§3. De jury kan bijkomende informatie opvragen of de aanvrager uitnodigen om gehoord te worden. 
De gevraagde documenten dienen ten laatste op de gestelde datum voorgelegd te worden. 

§4. Er zijn twee beoordelingsmomenten: één voor de aanvragen die ingediend worden uiterlijk 15 mei 
en één voor de aanvragen die ingediend worden uiterlijk 30 september. Indien blijkt dat er na het 
eerste beoordelingsmoment onvoldoende middelen resten voor een tweede toekenningsronde, zal het 
tweede beoordelingsmoment niet plaatsvinden;

§5. Indien het totaal van de gevraagde subsidies het goedgekeurde budget overschrijdt, legt de jury 
aan de deputatie een voorstel voor waarin slechts een beperkt aantal projecten weerhouden worden. 
De adviescommissie houdt hierbij rekening met volgende criteria:

1°  de kwaliteit van de voorstellen waarbij A voorrang heeft op B en B voorrang op C;
2° indien het budget ontoereikend is om alle aanvragen binnen een bepaalde categorie voor 

het volledige bedrag te subsidiëren, dan wordt geopteerd voor een evenwichtige verdeling 
tussen thema’s en regio’s;

3°  de geselecteerde projecten worden, rekening houdend met art. 5 en 6, volledig 
gesubsidieerd. Het resterende budget vloeit terug naar de provinciale begroting. 

§6. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist 
naar billijkheid over de toekenning van de subsidie.

Art. 9: Verplichtingen 

§1. De aanvrager vermeldt vanaf de toekenning van de subsidie in alle publicaties in verband met het 
project dat het project tot stand kwam 'met de steun van de provincie Vlaams-Brabant'. Het logo van 
de provincie Vlaams-Brabant wordt duidelijk zichtbaar en in redelijke verhouding tot de andere 
ondersteunende overheden en sponsors getoond. Indien de aanvrager voor de bekendmaking van het 
uitwisselingsproject gebruik maakt van de media, wordt de provincie Vlaams-Brabant vermeld als 
subsidiërende overheid.

§2. De provincie Vlaams-Brabant kan aan de aanvrager vragen om medewerking te verlenen aan 
initiatieven die door het provinciebestuur opgezet worden zoals studiedagen of publicaties.

§3. De aanvrager betrekt de provincie Vlaams-Brabant bij het uitwisselingstraject. De provinciale 
verantwoordelijke wordt uitgenodigd op voorbereidende vergaderingen en publieke activiteiten. De 
aanvrager staat de provinciale vertegenwoordiger toe om als waarnemer uitwisselingsactiviteiten bij te 
wonen.

§4. De aanvrager stelt na afloop van de uitwisseling een product voor dat als inspiratiebron/ 
handleiding/tool kan dienen voor soortgelijke uitwisselingsprojecten. Dit product kan gevaloriseerd en 
gebruikt worden door de partners. Het in art. 6 §2 vermelde bedrag voor de inhoudelijke realisatie van 
het project kan hiervoor aangewend worden.

Art. 10: Betalingsmodaliteiten
§1. De uitbetaalde subsidie zal nooit meer bedragen dan het toegekende bedrag.

§2. De subsidie wordt onmiddellijk en volledig vereffend bij toekenning. De subsidie wordt 
overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.
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Art. 11: 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 vermelde regeling opgelegd.

§2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze wordt 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 bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een gedetailleerde ondertekende staat van alle inkomsten en uitgaven van het 

project, opgemaakt in euro en ondertekend door een daartoe bevoegde 
persoon, met opgave van naam en functie. De rekeningen en facturen kunnen 
opgevraagd worden gedurende de periode van één jaar na het indienen van 
de bewijsstukken;

b) het volledig ingevulde en verplichte evaluatieformulier, ondertekend door een 
daartoe bevoegde persoon, met opgave van naam en functie;

c) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in 
dit reglement beschreven staan;

d) de stukken worden opgemaakt in het Nederlands en op het daartoe bestemde 
sjabloon (beschikbaar op www.vlaamsbrabant.be). Bijlagen kunnen eventueel 
in een andere taal.

§3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 24 maanden na de datum van toekenning van de subsidie 
ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 7 §3. 

Art. 12: Sancties
§1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

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

1°   een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2°  onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 11, §3 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken 

niet naleeft.

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

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

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

Art. 13: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 07 februari 2017.

Contact
Dienst kansenbeleid, tel. 016-26 73 53, noord-zuid@vlaamsbrabant.be

http://www.vlaamsbrabant.be
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Nr. 4 Besluit van de gouverneur
(Afdeling Federale Overheid – cel Wapens)

Besluit van de gouverneur inzake de controles op de naleving van
de veiligheidsmaatregelen

(Afdeling Federale Overheid - cel Wapens)

I. Betreft: bepalingen van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring 
geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen.

Aanwijzing van de diensten die belast zijn met de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen zoals wordt bepaald in het koninklijk besluit van 24 april 1997.

II. Toepasselijke wetgeving en reglementering 

- wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, 
meer bepaald artikel 35;
- koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het 
voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 14 april 2009, meer bepaald artikel 7;
- omzendbrief 25 oktober 2011 van de toepassing van de wapenwetgeving.

III. Motivering

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 april 1997 bepaalt dat de gouverneur voor zijn provincie de 
diensten aanwijst, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. Hiervoor dient jaarlijks een lijst te worden bekendgemaakt in het Provinciaal 
Bestuursmemoriaal.

BESLUIT:

Artikel 1: De hiernavermelde lokale politiekorpsen worden op hun grondgebied van hun lokale 
politiezone belast met de controles op de naleving van de het koninklijk besluit van 24 april 1997 
opgelegde veiligheidsmaatregelen:

voor het arrondissement Leuven: de lokale politie van de politiezones: Leuven, Hageland, LAN, 
Lubbeek, Tienen-Hoegaarden, HERKO, Aarschot, Haacht, Demerdal-DSZ, Voer en Dijl, BRT;

voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: de lokale politie van de politiezones: Zaventem, 
WOKRA, Druivenstreek, Rode, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, KLM, Grimbergen, 
Vilvoorde-Machelen, KASTZE en Zennevallei.

.

Artikel 2: Dit besluit wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.

Leuven, 02 februari 2017.

De gouverneur,

(g) Lodewijk DE WITTE


