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   Nr. 48  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
   (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 9 september 2008 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   

1. 109 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Garage Feyaerts' - definitieve 
vaststelling: 
goedkeuring. 

   
2. 110 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Dehandschutter' - definitieve 

vaststelling: 
goedkeuring. 

   
3. 111 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Colruyt' - definitieve 

vaststelling: 
goedkeuring. 

   
4. 112 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Villas Fantasia' - definitieve 

vaststelling: 
goedkeuring. 

   
5. 113  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Diest' - 

voorlopige vaststelling: 
goedkeuring. 

   
6. 114 Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD): begroting 

2008: 
goedkeuring. 

   
7. 115 Buitengewone algemene vergadering van de Provinciale Brabantse 

Energiemaatschappij (P.B.E.): 
goedkeuring. 

   
8. 116 VERA: jaarverslag, controleverslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de 

commissarissen, jaarrekening 2007, begroting en ondernemingsplan 2008: 
voorlopige goedkeuring en kennisneming: 
goedkeuring. 

   
9. 117 Provincieweg Vilvoorde-Aalst - gemeente Merchtem 

collector Grote Molenbeek fase A, herinrichting kruispunt 
Wolvertemsesteenweg - Burchtlaan - Reedijk 
goedkeuring ontwerp en vaststelling van de wijze van gunnen: 
goedkeuring. 
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10. 118 Aanpassing provinciaal subsidiereglement in het kader van MOSmobi: 

goedkeuring. 
   

11. 119 Provincieweg Halle-Alsemberg - gemeente Sint-Genesius-Rode 
wegen - en rioleringswerken langs de Steenweg op Halle, tussen de 
meetpunten 7K.380 en 7K.550 

− goedkeuring ontwerp (bestek en plannen) en vaststelling van de wijze 
van gunnen; 

− raming op 277.899,31 euro (btw inbegrepen); 
goedkeuring. 

   
12. 120 Subsidiereglement voor de inrichting van jeugdvriendelijke openbare 

ruimte: 
goedkeuring. 

   
13. 121 Waarborgverlening door de provincie om een lening aan te gaan door de 

intergemeentelijke vereniging Haviland bij de Dexia Bank: 
goedkeuring. 

   
14. 122 Dienstenopdracht voor het opstellen van 3 plan-MERs met inbegrip van 

mobiliteitsrapportage voor drie te consolideren concentraties van 
grootschalige kleinhandel (Kampenhout-Sas, Ternat, Tielt-Winge) en voor 
een aantal scenario's inzake uitbreiding van bedrijventerreinen in de 
economische entiteit Kampenhout-Sas en het economisch knooppunt 
Ternat: 

− bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− raming op 200.000,00 euro; 

goedkeuring. 
   

15. 123 Vervanging twee effectieve leden, onder wie de ondervoorzitter, en vier 
plaatsvervangers van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening: 
goedkeuring. 

   
16. 124 Het opstarten van de gunningsprocedure voor de levering van de nodige 

diensten voor het onderhoud van de telefooncentrale M6550-L IP PBX van 
EADS-Telecom in het hoofdgebouw van het provinciebestuur Vlaams-
Brabant: 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− kosten jaarlijks onderhoud geraamd op 22.000 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

17. 125 Overdracht van de provinciewegen Dormael-Zoutleeuw, Vertakking 
Kortenberg, Wolvertem-Temse naar de gemeenten Zoutleeuw, 
Steenokkerzeel, Kortenberg, Meise en Londerzeel: 
goedkeuring. 
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18. 126 Overdracht van de provinciewegen N285 Asse-Edingen, N211 Vilvoorde-

Aalst, N19 Leuven-Aarschot, N223 Tienen-Sint-Joris-Winge, N29 Tienen-
Diest, (N299) Halle-Alsemberg, (N298) Haacht-Rotselaar, (N297) Brussel-
Lillois, N28 Halle-Nijvel, (N296) Brussel-Merchtem, (N293) Hondzocht-
Tubeke naar het Vlaamse Gewest: 
goedkeuring. 

   
19. 127 Waarborgverlening door de provincie aan een lening aan te gaan door de 

intergemeentelijke vereniging Hofheide bij de Dexia Bank: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven 15 september 2008 
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Nr. 49 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Garage Feyaerts' -    
  definitieve vaststelling: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie in zitting van 7 juli 2005 een gedeeltelijk positief planologisch attest verleende 
voor bvba Garage Feyaerts te Aarschot; 
 
Overwegende dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een juridische oplossing dient te bieden voor 
de zonevreemdheid of zonevreemdheid bij uitbreiding waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt; 
 
Overwegende dat op basis van het planologisch attest het bedrijf reeds een stedenbouwkundige vergunning 
kon aanvragen voor de korte termijnvragen en dat het planinitiatief ingaat op de lange termijnvragen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek over het ontwerpuitvoeringsplan werd georganiseerd van 11 
februari 2008 tot en met 10 april 2008 en dat er één advies werd ingediend; 
 
Overwegende dat de ingediende bezwaren en adviezen werden behandeld in vergadering van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 26 mei 2008 en dat het uitvoeringsplan als volgt werd geadviseerd: 
'Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bvba Garage Feyaerts te Gelrode gunstig te 
adviseren op voorwaarde dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangepast aan volgende 
opmerkingen: 

• Vermelding omzendbrief in toelichtingsnota 
• Toevoeging datum van goedkeuring van het BPA 'VV Gelrode – KBLVB'. 

 
Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen 
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie zich aansluit bij het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Garage Feyaerts' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Garage Feyaerts' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de 
Vlaamse regering. 
 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier    voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
 
 
Dit document kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaams-brabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke uitvoeringsplannen 
- RUP Garage Feyaerts - def versie ( PDF, 61 blz., 19 MB) 
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Nr. 50 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Dehandschutter' -      
  definitieve vaststelling: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie in zitting van 3 februari 2005 een gedeeltelijk positief planologisch attest 
verleende voor bvba Dehandschutter te Halle; 
 
Overwegende dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een juridische oplossing dient te bieden voor 
de zonevreemdheid of zonevreemdheid bij uitbreiding waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt; 
 
Overwegende dat op basis van het planologisch attest het bedrijf reeds een stedenbouwkundige vergunning 
kon aanvragen voor de korte termijnvragen en dat het planinitiatief ingaat op de lange termijnvragen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek over het ontwerpuitvoeringsplan werd georganiseerd van 11 
februari 2008 tot en met 10 april 2008 en dat er 3 adviezen en één bezwaarschrift werden ingediend; 
 
Overwegende dat de ingediende bezwaren en adviezen werden behandeld in vergadering van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 26 mei 2008 en dat het uitvoeringsplan als volgt werd geadviseerd: 
'Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan bvba Dehandschutter te Lembeek gunstig te 
adviseren op voorwaarde dat het PRUP wordt aangepast aan volgende opmerkingen: 

•  Artikel 4 – toelichtende kolom: de groenbuffer heeft tot doel de open ruimten ten westen van Lembeek 
af te werken en te begrenzen 

• In hoofdstuk 3 van de toelichtingsnota melden dat er een hoogspanningsleiding gelegen is binnen het 
plangebied + richtlijnen in de bijlage.' 

 
Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen 
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
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Overwegende dat de deputatie zich aansluit bij het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Dehandschutter' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'bvba Dehandschutter' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de 
Vlaamse regering. 
 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
Van raadswege:(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier    voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
 
 
 
Dit document kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaams-brabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke uitvoeringsplannen 
- RUP BVBA Dehandschutter - def versie ( PDF, 54 blz., 17.98 MB) 
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Nr. 51  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Colruyt' - definitieve    
  vaststelling: goedkeuring  
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie in zitting van 18 augustus 2005 een gedeeltelijk positief planologisch attest 
verleende voor nv Colruyt te Halle; 
 
Overwegende dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een juridische oplossing dient te bieden voor 
de zonevreemdheid of zonevreemdheid bij uitbreiding waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt; 
 
Overwegende dat op basis van het planologisch attest het bedrijf reeds een stedenbouwkundige vergunning 
kon aanvragen voor de korte termijnvragen en dat het planinitiatief ingaat op de lange termijnvragen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek over het ontwerpuitvoeringsplan werd georganiseerd van 11 
februari 2008 tot en met 10 april 2008 en dat er 3 adviezen en twee bezwaarschriften werden ingediend; 
 
Overwegende dat de ingediende bezwaren en adviezen werden behandeld in vergadering van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 26 mei 2008 en dat het uitvoeringsplan als volgt werd 
geadviseerd: 
'Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nv Colruyt te Halle gunstig te adviseren op 
voorwaarde dat het PRUP wordt aangepast aan volgende opmerkingen: 

• In hoofdstuk 3 van de toelichtingsnota melden dat er een hoogspanningsleiding gelegen is binnen het 
plangebied + richtlijnen in de bijlage'. 

 
Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen 
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie zich aansluit bij het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Colruyt' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Colruyt' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse 
regering. 
 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
 
 
 
Dit document kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaams-brabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke uitvoeringsplannen 
- RUP Colruyt nv - def versie ( PDF, 59 blz., 23.41 MB) 
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Nr. 52 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Villas Fantasia' -    
  definitieve vaststelling: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie infrastructuur - dienst ruimtelijke ordening) 

 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en latere 
wijzigingen, in het bijzonder de artikelen 44 tot 47; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 september betreffende de definitieve vaststelling van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003 betreffende 
de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad 
op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het besluit van 11 mei 
2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Overwegende dat de deputatie in zitting van 19 augustus 2004 een gedeeltelijk positief planologisch attest 
verleende voor nv Villas Fantasia te Dilbeek; 
 
Overwegende dat de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan een juridische oplossing dient te bieden voor 
de zonevreemdheid of zonevreemdheid bij uitbreiding waarmee het bedrijf geconfronteerd wordt; 
 
Overwegende dat op basis van het planologisch attest het bedrijf reeds een stedenbouwkundige vergunning 
kon aanvragen voor de korte termijnvragen en dat het planinitiatief ingaat op de lange termijnvragen; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek over het ontwerpuitvoeringsplan werd georganiseerd van 11 
februari 2008 tot en met 10 april 2008 en er 3 adviezen werden ingediend; 
 
Overwegende dat de ingediende bezwaren en adviezen werden behandeld in vergadering van de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 26 mei 2008 en dat het uitvoeringsplan als volgt werd geadviseerd: 
'Het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nv Villas Fantasia te Groot-Bijgaarden gunstig te 
adviseren op voorwaarde dat het PRUP wordt aangepast aan volgende opmerkingen: 

• Artikel 1: bestaand aantal kamers mag niet toenemen + in toelichtingsnota vermelden dat er 35 
kamers zijn 

• Artikel 4: de verharding dient te worden aangelegd met waterdoorlatende materialen voor zover deze 
omkeerbaar zijn 

• Artikel 3 wijzigen in ‘zone voor overkapping’. 
 
Overwegende dat het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd aangepast aan de opmerkingen 
van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening en dat de deputatie zich aansluit bij het advies van de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Villas Fantasia' wordt definitief vastgesteld. 
 
Art. 2. 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'nv Villas Fantasia' wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse 
regering. 
 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
 
Van raadswege:(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier     voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
 
 
Dit document kan geraadpleegd worden op: 
http://www.vlaams-brabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/ruimtelijke uitvoeringsplannen 
- RUP nv Villas Fantasia - def versie ( PDF, 76 blz., 33.09 MB) 
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Nr. 53  Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD):   
   begroting 2008: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
   (Federale overheid) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de instellingen belast met 
het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen, inzonderheid  artikel 26,4°, artikel 32 en artikel 33; 
 
Overwegende dat de provincieraad advies moet uitbrengen over de begrotingen; 
 
Overwegende dat het begrotingsvoorstel 2008 in evenwicht is; 
 
Overwegende dat het begrotingsvoorstel echter onvolledig is, aangezien het geen melding maakt 
van de budgetten voor de verbouwing te Vilvoorde, hoewel de gunning gepland is voor 2008; 
 
Overwegende dat de "andere communicatiekosten" die voorzien zijn voor derden onvoldoende 
werden toegelicht om de provincie op een correcte wijze te laten adviseren; 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 
De provincieraad neemt kennis van de begrotingsvoorstellen voor dienstjaar 2008 van de Instelling 
voor Morele Dienstverlening van Vlaams-Brabant.  
In de gewone begroting meent de provincieraad dat er voor 183.464 euro uitgaven werden 
ingeschreven op afdeling 230 die onvoldoende werden toegelicht waardoor de directe link met de 
organisatie en werking van de niet-confessionele morele dienstverlening ontbreekt. De 
provincieraad adviseert om de gewone begroting voor een totaal bedrag van 1.184.479,97 euro in 
het begrotingsvoorstel te verminderen tot 1.001.015,97 euro. De voorgestelde vermindering wordt 
in ontvangsten gecompenseerd door een vermindering van de bijdrage van de provincie van 
752.751,60 tot 569.287,60 euro.  
Voor de buitengewone begroting wordt op uitzondering van de gevraagde 37.743,66 euro voor 
allerlei kleine investeringen een ongunstig advies gegeven omwille van het ontbreken van de 
nodige budgettaire posten voor grote (onroerende) investeringen. 
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Leuven, 9 september 2008 
 
 
Van raadswege:(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier    voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
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Nr. 54 Aanpassing provinciaal susidiereglement in het kader van     
  MOSmobi:  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie infrastructuur - dienst mobiliteit en wegen) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de strategische en operationele doelstellingen van de dienst mobiliteit en wegen voor de 
periode 2003-2006 en de strategische nota voor de huidige beleidsperiode; 
 
Overwegende dat dit reglement tot doel heeft initiatieven te stimuleren die ten goede komen van 
verkeersveiligheid in het algemeen en verkeersveilige en/of duurzame (woon)-school-
verplaatsingen in het bijzonder; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 30 januari 2007 tot goedkeuring van het provinciaal 
reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van MOBI-projecten; 
 
Overwegende dat de deadline voor het indienen van de financiële eindafrekening voor de scholen 
moeilijkheden oplevert; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het reglement als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies aan scholen voor 
de realisatie van MOSmobi-projecten, wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier  voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
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BIJLAGE: 
 
Provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van  
MOSmobi-projecten. 
 
 
Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1. 
 
Voor de toepassing van dit reglement worden beschouwd als: 
 

 MOSmobi-projecten: initiatieven van een school (i.c. vestigingsplaats) die verkeersveilige 
en/of duurzame (woon-)school-verplaatsingen bevorderen en die passen binnen haar MOS-
actieplan voor het thema Verkeer en de MOSmobi-indicatorenlijst. 

 
 
Art.2. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan scholen in Vlaams-Brabant voor de realisatie van MOSmobi-projecten.  
 
 
Hoofdstuk II: Aanvraagmodaliteiten 
 
 
Art.3. Toepassingsvoorwaarden 
 
§1 Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de ingediende MOSmobi-projecten voldoen aan de 
volgende criteria: 

 
 het project moet inspelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het domein 

van verkeersveilig en/of duurzaam (woon-)school-verkeer; 
 het project heeft een voorbeeldfunctie en een duurzaam karakter (bv. aanleg fietsenstalling, 

aankoop van tweedehandsfietsen of fietsaccessoires, professionele ondersteuning bij het 
opstarten van fiets- of voetpoolen, aankoop verkeerspark, het verplaatsen van de 
schoolingang, sensibilisatiecampagne, enz.);  

 het project kent een duidelijke afbakening in de tijd.  
 
§2. Voor subsidies op basis van dit reglement komen in aanmerking: 

 
 basisscholen die het MOS-logo voor het thema Verkeer én het MOSmobi-logo behalen in het 

schooljaar van de subsidieaanvraag; 
 basisscholen die reeds eerder de 3 MOS-logo's behaalden én het (volgend) MOSmobi-logo 

behalen in het schooljaar van de subsidieaanvraag. 
 
 Basisscholen kunnen maximaal drie keer in aanmerking komen voor de toekenning van 
 subsidies op basis van onderhavig subsidiereglement. 
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Art.4. Indiening van de aanvraag 
 
§1. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Provincie Vlaams-
Brabant, dienst mobiliteit en wegen, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
§2. De aanvraag gebeurt aan de hand van het aanvraagformulier, dat als bijlage bij onderhavig 
reglement is gevoegd. 
De aanvraag omvat: 

 
 het volledig ingevulde aanvraagformulier; 
 een voorstel van MOS-actieplan voor het thema Verkeer en een ingevulde MOSmobi-

indicatorenlijst. 
 
§3. Subsidieaanvragen worden ingediend uiterlijk voor 1 november van het betreffende schooljaar. 
 
§4. De aanvrager bezorgt het provinciebestuur voor 15 mei van hetzelfde schooljaar een 
evaluatiedossier van de subsidieaanvraag. 
 
Het evaluatiedossier omvat: 

 
 de ingevulde MOSmobi-indicatorenlijst (met aanduiding van de uitgevoerde acties van het betreffende 

schooljaar); 
 het uitgevoerde MOS-actieplan; 
 het volledige MOS-logodossier (met uitzondering van MOS logo 3-scholen). 

 
§5. De aanvrager bezorgt het provinciebestuur voor 1 november van het schooljaar volgend op de 
subsidieaanvraag een gedetailleerde financiële eindafrekening van de initiatieven waarvoor subsidies werden 
aangevraagd, met een verklaring op eer.  
 
 
Hoofdstuk III: Toekenning van de subsidie 
 
 
Art. 5. Bedrag van de subsidie 
 
§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
§2. De deputatie beslist of de geplande initiatieven op basis van dit reglement in aanmerking komen 
voor subsidiëring. Zij stelt de maximum subsidie vast op basis van de projectbegroting. 
 
§3. De subsidie bedraagt 80% van de door de deputatie aanvaarde projectbegroting, inclusief btw. 
De subsidie is beperkt tot 1500 euro per school i.c. vestigingsplaats per begrotingsjaar, inclusief 
btw. 
 
§4. Enkel dossiers waarin een subsidiëring door de provincie van minimaal 500 euro, inclusief btw 
wordt gevraagd, komen in aanmerking. 
 
§5. Personeelskosten voor personeel in loondienst van de aanvrager, kunnen niet gesubsidieerd 
worden. 
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§6. De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend. De uitbetaling gebeurt op basis van de 
eindafrekening uit het evaluatiedossier. Het uitbetaalde bedrag kan echter nooit hoger zijn dan de 
toegekende subsidie onder §2 van onderhavig artikel.  
 
 
Art. 6. Cumulatie van subsidies 
 
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag niet 
méér bedraagt dan 80% van de totale kostprijs van het project. De aanvrager is ertoe gehouden 
andere subsidies te vermelden bij de subsidieaanvraag.  
 
 
Hoofdstuk V: Toepassings- en controlemaatregelen 
 
 
Art.7. Terugkoppeling provincieraad 
 
De provincieraad ontvangt een jaarlijks verslag van de beslissingen van de deputatie omtrent de ingediende 
subsidieverzoeken. 
 
 
Art.8. Controle en communicatie 
 
§1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde er in ieder geval toe gehouden om: 
 

 de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant   toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren en 
inzage in de boekhouding te verlenen. 

 
§2. De aanvrager die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement, is ertoe 
gehouden om in alle perscontacten, publicaties, gadgets,... die resulteren uit de verleende subsidie, 
de provincie te vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het 
provincielogo en het MOS-logo. 
 
§3. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in 
haar communicatie met derden. 
 
 
Art.9. Sancties  
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
- één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
- de uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 



 287

Art. 10. Overgangs- en slotbepaling 
 
Het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van MOBI-
projecten, dat in werking trad na de raadsbeslissing van 30 januari 2007, wordt opgeheven. 
Voor scholen die in het schooljaar 2006/2007 of 2007/2008 het MOSmobi-logo behaald hebben en hun 
subsidies aanvragen voor 1 november 2008, blijft het vorige besluit van toepassing. 
 
 
Art.11. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2008/2009. 
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Nr. 55 Subsidiereglement voor de inrichting van jeugdvriendelijke    
  openbare ruimte: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 9 september 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs - dienst jeugd) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 761/0730/6402 van de provinciebegroting vanaf 2008 van 
telkens een bedrag van 60.000 euro; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Overwegende dat de strategische nota jeugd 2007-2012 stelt dat de provincie werk wil maken van 
een expliciet jeugdruimtebeleid dat kinderen en jongeren de ruimte geeft om zich te ontplooien, 
zich te amuseren, bij te leren, of kortweg zichzelf te zijn; 
 
Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken 
die de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de 
opgelegde termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang 
komt; dat om die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze 
termijn te sanctioneren; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. Doel 
 
Binnen de perken van het daartoe door de provincieraad goedgekeurde budget wil de provincie 
gemeenten stimuleren om (delen van) de openbare ruimte op een jeugdvriendelijke manier in te 
richten -de focus ligt hierbij op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren, speelweefsel en 
avontuurlijke speelruimte binnen de gemeente. Daartoe kunnen gemeenten een subsidie aanvragen 
voor de realisatie van een concreet project. 
 
Het  provinciebestuur is ervan overtuigd dat de kwaliteit van dergelijke projecten versterkt wordt 
door het opzetten van een participatief proces waarbij kinderen en jongeren mee gestalte geven aan 
de openbare ruimte. Een degelijk participatief proces is dan ook een voorwaarde voor het 
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verkrijgen van de subsidie. Jaarlijks kunnen enkele gemeenten voor de realisatie van hun project 
een beroep doen op gratis begeleiding door een gespecialiseerde organisatie.  
 
 
Artikel 2. Definities 
 
In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt: 
 

• Openbare (of publieke) ruimte: is een ruimte met een absoluut openbaar (of publiek) karakter, in 
openbaar (of publiek) beheer en met een publieke functie. Voorbeelden zijn straten, pleinen en parken, 
trage wegen,… 

• Participatief proces: het betrekken van de doelgroep (jeugd) bij de ontwikkeling en uitvoering van de 
inrichting van de publieke ruimte. 

• Begeleidingsuren: een aantal uren begeleiding van het participatief proces door een gespecialiseerde 
organisatie.  

 
 
Artikel 3. Voor wie?  
 
Enkel Vlaams-Brabantse openbare besturen komen in aanmerking voor de begeleidingsuren en voor de 
investeringssubsidies. 
 
 
Artikel 4. Beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte” 
 
§1. Een beoordelingscommissie wordt opgericht met als opdracht: 

• onderzoeken van de ingediende dossiers; 
• evalueren van de aanvragen op basis van de criteria in dit reglement; 
• bepalen van een rangorde van de niet-aanvaarde en de aanvaarde projecten; 
• verlenen van een gemotiveerd advies aan de deputatie.  

 
§2. De beoordelingscommissie wordt samengesteld als volgt: 

• 1 deskundige op voordracht van de provinciale jeugdraad; 
• 2 externe deskundigen m.b.t. het jeugdvriendelijk inrichten van de openbare ruimte; 
• 1 afgevaardigde van de provinciale jeugddienst, tevens voorzitter; 
• het diensthoofd jeugd of de directeur cultuur en onderwijs; 
Het secretariaat wordt verzekerd door de provinciale jeugddienst. 

 
§3. De commissie wordt opgericht door de deputatie voor een periode van vier jaar. 
 
 
Artikel 5. Begeleidingsuren voor een participatief proces 
 
§1 Principes 
 
Gemeenten kunnen gratis begeleidingsuren voor een participatief proces aanvragen. De 
beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte” beoordeelt de ingediende 
aanvragen en geeft een gemotiveerd advies.  
 
De focus ligt op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren binnen de gemeente. 
 
§.2 Procedure 
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Wie voor begeleidingsuren in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Op straffe van verval moet dit jaarlijks gebeuren vóór 15 maart. De aanvraag wordt vóór deze 
datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Het aanvraagdossier dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier en bevat de onderstaande gegevens: 
 

aanvrager De gegevens van de aanvrager met vermelding van een 
verantwoordelijke. 

project een inhoudelijke omschrijving van het project en van de 
jongerenpopulatie waarvoor de gemeente een participatief proces 
wenst op te zetten. Dit project zit uiteraard nog in de planningsfase . 
Tussen de datum van aanvraag en de startdatum van de uitvoering 
van de werken verloopt minimaal 4 maanden.  

engagement een engagementsverklaring waarin de gemeente zich engageert om 
volledige medewerking te verlenen aan het participatief proces en 
rekening te houden met de aanbevelingen van het participatief 
proces.  

return 
 

een beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-
Brabant. Hieronder wordt minstens verstaan dat de medewerking 
van de provincie wordt vermeld in alle informatieve en publicitaire 
communicatie naar derden. 

 
De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 
 
§3. Beoordelingscriteria 
 
De beoordelingscommissie zal de rangorde van de projecten bepalen aan de hand van volgende 
criteria: 

1. De beoogde impact van het project op de speel-, ontwikkelings- en ontmoetingskansen 
voor kinderen en jongeren. 

1. De omvang en diversiteit van de beoogde groep(en) kinderen en jongeren. 

2. De regionale spreiding van de aangevraagde projecten. 

3. De inzet van eigen gemeentelijke personeel bij het participatieproces. 
 
  
§4. Overdragen van dossiers 
 
De niet-geselecteerde maar wel goedgekeurde dossiers worden niet automatisch overgedragen naar 
het volgende jaar. Zij kunnen door de aanvrager, al dan niet in gewijzigde vorm, in het volgende 
jaar opnieuw worden ingediend. 
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Artikel 6. Investeringssubsidies 
 
§1. Principes 
 
Gemeenten kunnen subsidies voor de realisatie van een project “jeugdvriendelijke inrichting van de openbare 
ruimte” aanvragen. De beoordelingscommissie “jeugdvriendelijke inrichting openbare ruimte” beoordeelt de 
ingediende aanvragen en geeft een gemotiveerd advies.  
 

Zowel nieuwe publieke ruimte als de aanpassing van bestaande publieke ruimte komt in aanmerking voor 
subsidiëring; 

De focus ligt op ontmoetingsplaatsen van tieners en jongeren binnen de gemeente. 
 
§2. Beoordelingscriteria 
 
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend moet beantwoorden aan volgende vormelijke 
criteria: 

1. Het projectgebied moet volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant 
gelegen zijn. De noodzakelijke infrastructuurwerken voor het realiseren van het project 
mogen pas van start gaan na de betekening van de beslissing van de deputatie. 

2. De aanvrager moet wat betreft de betrokken percelen het eigendomsrecht hebben of krijgen 
(aan te tonen door het voorleggen van een ondertekende verkoopsovereenkomst), of 
beschikken over een erfpacht, recht van opstal of een huurovereenkomst die nog ten minste 
15 jaar loopt vanaf de oplevering van de werken en op voorwaarde dat de eigenaar aan de 
huurder toestemming heeft verleend om de geplande werken uit te voeren. Tevens moet de 
aanvrager beschikken over de vereiste wettelijke vergunningen en voldoen aan de 
voorschriften ter zake (meer in het bijzonder met de wetgeving op stedenbouw, ruimtelijke 
ordening en milieuwetgeving). 

3. De aanvrager moet te allen tijde een plaatsbezoek door de beoordelingscommissie toestaan. 
Deze plaatsbezoeken worden geregeld in overleg tussen de aanvrager en de provincie. 

4. De provincie heeft recht tot inzage in alle stukken die te maken hebben met de 
voorbereiding, planning en realisatie van het initiatief. 

5. Veiligheidsnormen conform de geldende wetgeving. 

 
Het project waarvoor de aanvraag wordt ingediend, zal beoordeeld worden op basis van volgende  
inhoudelijke criteria: 

1. De mate waarin voorafgaandelijk aan de opmaak van het dossier een 
participatieproces met de betrokken doelgroep heeft plaatsgevonden. Het 
aantoonbaar maken van dit proces omvat minstens volgende stukken:  

- een omschrijving van het participatief proces. 

- de collegenota waarin de uiteindelijke adviezen worden overgemaakt. 

- de collegebeslissing waarin wordt gesteld welke opvolging aan de adviezen zal 
gegeven worden. 

2. De impact van het project op de speel-, ontwikkelings- en ontmoetingskansen voor 
kinderen en jongeren. 

3. De mate van duurzaamheid van het project. 

4. De mate van toegankelijkheid voor diverse kansengroepen van het project. 
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§3. Subsidiebedrag 
 
Het maximale subsidiebedrag per aanvrager bedraagt 20.000 euro. 
Het totaal van deze subsidie en de eventueel andere subsidie van andere overheden dan de 
inrichtende kan nooit meer zijn dan 80% van de totale kosten. 
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee schijven: 
1. Maximaal 50% van het toegekende bedrag bij aanvang van de werken. 
2. De rest bij beëindiging van de werken. 
 
§4 Procedure  
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, dient een aanvraag in bij de provincie 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Op straffe van verval moet dit jaarlijks gebeuren vóór 15 maart. De aanvraag wordt vóór deze 
datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
Het aanvraagdossier dient vergezeld te zijn van het aanvraagformulier en bevat de onderstaande gegevens: 
 

aanvrager de gegevens van de aanvrager met vermelding van een 
verantwoordelijke 

Project een inhoudelijke omschrijving van het project waarbij minstens 
wordt aangetoond in welke mate wordt voldaan aan de vormelijke en 
inhoudelijke criteria van dit reglement 

motivatie een omschrijving van de motivatie voor deze projectsubsidie 
begroting  een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van andere 

ondersteunende instanties: Europa, Vlaanderen, eventuele 
sponsoring), eigen inbreng van de gemeente of organisatie, en 
van alle uitgaven; 

 het gevraagde bedrag en een beschrijving van de aanwending van 
de te verkrijgen subsidie van maximaal 20.000 euro. 

return 
 

een gedetailleerde beschrijving van de return voor de provincie 
Vlaams-Brabant (bijv. logovermelding en zichtbare aanwezigheid bij 
promotie, tijdens de opstart, in de loop van het project en bij de 
opening van de realisatie). De return omvat minstens dat de 
medewerking van de provincie wordt vermeld in alle informatieve 
en publicitaire communicatie naar derden. 

 
De deputatie neemt een beslissing over de dossiers binnen een maand na het advies van de 
beoordelingscommissie en toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De deputatie brengt de indieners van de beslissing op de hoogte. 
 
§5. Overdragen van dossiers 
 
De niet-geselecteerde maar wel goedgekeurde dossiers worden niet automatisch overgedragen naar 
het volgende jaar. Zij kunnen door de aanvrager, al dan niet in gewijzigde vorm, in het volgende 
jaar opnieuw worden ingediend. 
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§6. Aanwending en verantwoording subsidies  
 
De begunstigde is, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om:  
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- na afloop een inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen voor een 
bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de provincie Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen. Deze bewijsstukken moeten worden ingediend 
uiterlijk 6 maanden na het einde van de werken. De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikel 
5§1 en 2 van de wet van 14 november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen) vermelde verplichtingen inzake beheer en financiële toestand, 
balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar. 
 
§7. Sancties 
 
De deputatie kan sancties opleggen in de volgende gevallen: 
- één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
- de medewerking van de gemeente aan het proces werd als onvoldoende geëvalueerd; 
- de werken niet werden uitgevoerd conform het ingediende plan 
 
De mogelijke sancties zijn: 
- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode;   
- de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt 
stopgezet. 
 
 
Artikel 7. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2008. 
 
 
Artikel 8. Overgangsmaatregel 
 
Voor 2008 wordt de uiterste inzendingsdatum van de aanvragen voor begeleidingsuren zowel als 
deze voor investeringssubsidies verschoven naar 30 oktober 2008. 
 
Leuven, 9 september 2008 
Van raadswege: 
(g)Marc COLLIER       (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier    voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 september 2008 
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Nr. 56         Opheffing van het reglement op het gebruik van de      
  infrastructuur en het didactisch materiaal van het P.I.V.O.  
  door derden.  
  Besluit van de deputatie van 8 mei 2008 
  (P.I.V.O.) 
 
Algemeen werkingskader m.b.t. het gebruik van de infrastructuur en het didactische materiaal van het 
P.I.V.O. : 

 

Artikel 1. - Principe 

Het provinciaal instituut voor vorming en opleiding van de provincie Vlaams-Brabant is ertoe gemachtigd de 
beschikbare infrastructuur en (didactisch) materiaal te verhuren aan derden voor het organiseren van bepaalde 
activiteiten. 

Artikel 2. - Beperkingen 

Zijn uitgesloten: 

• activiteiten die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren;  

• activiteiten waarvan de aard of de inhoud in strijd zou zijn met de goede zeden of met de openbare 
orde;  

• activiteiten die de filosofische en religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;  

• politieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 
provincieraad; 

Aanvragen kunnen eveneens worden geweigerd indien het P.I.V.O. niet over het nodige personeel beschikt 
om de activiteit te begeleiden of indien de activiteit de mogelijkheden van het instituut overtreft of niet kan 
ingepast worden in de normale werking van het instituut. De aard en de omvang van de activiteiten van de 
gebruikers(sters) mogen de goede werking of de goede faam van het P.I.V.O. niet in het gedrang brengen. De 
huurder(ster) kan niet, zonder voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming van het P.I.V.O. te vragen, het 
huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan. 

Artikel 3. - Toestemming 

De aanvragen voor het gebruik van de infrastructuur moeten minstens 15 werkdagen (*) vooraf schriftelijk 
aan het P.I.V.O. toegezonden worden. Deze aanvraag vermeldt duidelijk wie organisator is, de aard van de 
activiteit en het programma. Het P.I.V.O. deelt de aanvrager(ster) uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van 
het aanvraagformulier de genomen beslissing mee. Elke weigering wordt gemotiveerd. De directie wijst de 
lokalen toe en kan hierbij bijkomende voorwaarden opleggen. 

(*) behalve voor de polyvalente zaal waarvoor  de aanvragen minstens 1 maand vooraf schriftelijk aan het 
PIVO moeten toegezonden worden. 
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Het document «overeenkomst voor de huur van de infrastructuur» wordt opgemaakt in twee exemplaren: 

• één exemplaar gaat naar de aanvrager(ster);  

• het tweede exemplaar blijft ter controle in het P.I.V.O.  

Voor eenvoudige activiteiten met een beperkte impact kan de directie verkortingen van de vooropgestelde 
termijn toestaan. Een minimumtermijn van 5 werkdagen voor de beoogde datum van gebruik moet worden 
gerespecteerd. In uitzonderlijke gevallen kan de aanvraag worden ingediend tot de dag van het gebruik van de 
lokalen mits een geldige argumentatie. 

 

Artikel. 4. - Aankondigingen en publiciteit 

• uit alle aankondigingen moet duidelijk blijken dat de organisator en niet het provinciebestuur de 
manifestatie inricht, tenzij de samenwerking met het provinciebestuur schriftelijk werd vastgelegd; 

• in alle publiciteitsacties moeten naam, adres en telefoonnummer van de organisator worden vermeld; 

• de organisator bezorgt aan het P.I.V.O. ter goedkeuring en vooraleer deze verspreid wordt, alle 
drukwerken voor aankondigingen en publiciteit; 

• de organisator brengt het P.I.V.O.  minimaal 48 uur vooraf op de hoogte in het geval televisie-, radio-, 
film- of video-opnamen gemaakt zullen worden; 

• reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen alleen worden aangebracht met 
de uitdrukkelijke toestemming van het P.I.V.O. en dit enkel op de hiervoor ter beschikking staande 
ruimten en/of panelen. De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten minimaal één 
week vooraf met het P.I.V.O. worden besproken. 

 

Artikel 5 -  Taalgebruik 

Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in het P.I.V.O. Bij meertaligheid moet het 
Nederlands de voorrang krijgen. Alle overeenkomsten tussen organisator(en) en het P.I.V.O. worden in het 
Nederlands opgesteld. 
 
Art. 6. - Tarieven  
De voorgestelde tarieven voor het gebruik van de polyvalante zaal zijn vergelijkbaar met de verhuurtarieven 
voor het auditorium van het provinciehuis te Leuven. 
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6.1. Les- en pc-lokalen, vergaderzalen 

Aard van het klaslokaal Korpsen en doelgroepen 
P.I.V.O., politieke fracties 

Derden 

Uitgerust leslokaal 20 euro/uur 40 euro/uur 

vergaderlokaal 1ste verdieping 
hoofdgebouw 

20 euro/uur 40 euro/uur 

Pc-leslokaal 30 euro/uur 60 euro/uur 

zelfstudiecentrum 
hoofdgebouw 

30 euro/uur 60 euro/uur 

leslokaal 69.1 hoofdgebouw 30 euro/uur 60 euro/uur 

polyvalente zaal (*) 

formule A 

formule B 

 

180 euro/dagdeel 

260 euro/dagdeel 

 

360 euro/dagdeel 

520 euro/dagdeel 

 
 
 
(*) tarieven polyvalente zaal en delen van het hoofdgebouw: 
De tarieven voor het gebruik van de polyvalente zaal en de delen van het hoofdgebouw (lounge, koffiehoek, 
eetzaal en keuken polyvalente zaal) in het P.IVO zijn allesomvattend met uitzondering van de catering en 
eventuele manifestatiekosten. 
Voor een activiteit op een zaterdag worden de bedragen verhoogd met 25%. Op zon- en feestdagen wordt  de 
infrastructuur van het P.I.V.O. niet verhuurd. 
Formule A : polyvalente zaal + keuken + toiletten + lounge 
Formule B: formule A+ eetzaal hoofdgebouw en koffiehoek hoofdgebouw 
Voor de vaststelling van het begrip gebruikstijden en dagdelen  zie punt 6.6 van dit artikel. 
 
Er kan een annulatievergoeding aangerekend worden van 25% voor het gebruik van de polyvalente zaal indien 
de activiteiten minder dan 5 werkdagen op voorhand worden geannuleerd. 
 
 
6.2. Oefeninfrastructuur/materiaal en buiteninfrastructuur : 
 
Het is niet de bedoeling om onderstaande infrastructuur per uur te gaan verhuren omdat deze daardoor 
dikwijls niet meer bruikbaar of verhuurbaar is voor de rest van het betreffende dagdeel. In uitzonderlijke 
gevallen kan dit toch van toepassing zijn, vandaar dat deze tarieven worden opgenomen in onderstaande tabel, 
maar niet zullen kenbaar gemaakt worden aan de klanten. 
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Aard van de 
infrastructuur/materiaal 

korpsen en doelgroepen 
P.I.V.O. 

Derden (o.a. scholen, 
verenigingen, bedrijven…) 

Simulatiestraat gebouw 95  

rookgedeelte of niet-
rookgdeelte 

rookgedeelte + niet 
rookgedeelte 

 

niet van toepassing 

 

niet van toepassing 

 

450 euro/ dagdeel ( of 180 
euro/uur ) 

900 euro/ dagdeel (of 360 
euro/uur) 

Multifunctionele overdekte 
simulatie- & oefenruimte : 
loods 106 ( politie) of loods 
105 ( brandweer) 

 

niet van toepassing 

 

150 euro/dagdeel (of 60 
euro/uur) 

Multifunctionele niet overdekte 
oefenruimte ( exclusief 
brandplaten) 

60 euro/dagdeel of 24 euro/uur 100 euro/dagdeel (of 40 
euro/uur) 

Kleine brandplaat inclusief 
oefenobjecten 

niet van toepassing 375 euro/ dagdeel (of 150 
euro/uur) 

Grote brandplaat inclusief 
oefenobjecten 

niet van toepassing 450 euro/ dagdeel (of 180 
euro/uur) 

Vuurhuis inclusief 
oefenobjecten 

niet van toepassing 750 euro / dagdeel (of 300 
euro/uur) 

 
 

6.3. Loodsen/opslagruimte 

Loodsen met hogere afwerkingsgraad voor 
commerciële verhuur 

Loodsen voor verhuur op korte termijn 

Verhuurperiode voor 3 – 6 – 9 jaar maximaal 1 jaar- verlengbaar per jaar 

• 38 euro/m²/jaar voor de loodsen met 
kelderverdieping  

• 33 euro/m²/jaar voor gelijkvloerse 
loodsen of loodsen waarvan de 
kelderverdieping niet verhuurd / 
gebruikt wordt. 

• 30 euro/m²/jaar voor de loodsen met 
kelderverdieping 

• 25 euro/m²/jaar voor gelijkvloerse loodsen 
of loodsen waarvan de kelderverdieping 
niet verhuurd / gebruikt wordt. 

 
Deze tarieven ( 6.3.) zullen jaarlijks geïndexeerd worden en zijn enkel van toepassing voor nieuwe 
huuroverenkomsten. Aan de lopende huurovereenkomsten wordt niets gewijzigd. 
Basisindex = februari 2008 ( 108,71).  
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6. 4. Kortingssysteem : énkel i.f.v. verhuur zoals opgenomen onder 6.1 & 6.2 , niet van toepassing voor 6.3 
en op verbruiksgoederen. 
 

• géén korting tot 5.000 euro / jaar 
• 10% korting vanaf 5.000 tot 10.000 euro/jaar 
• 20% korting vanaf 10.000 tot 25.000 euro/jaar 
• 30% korting vanaf 25.000 euro/jaar 

 
 
6.5. Verbruiksgoederen / prestaties :  
 

• personeel :  
1. technieker, poets, onthaal : 40 euro/uur 
2. opleider, informaticus : 65 euro/uur 
 

• materiaal : te verrekenen aan kostende prijs + beperkte fee ifv overheadkosten (zie overzichtslijst in 
dossier). 

 
• catering : Maaltijden en recepties kunnen in het P.I.V.O. plaatsvinden op voorwaarde dat zij passen 

binnen een opleiding, congres, studiedag of vergadering. De organisator moet zich strikt houden aan 
het overeengekomen tijdschema en dient in voorkomend geval gebruik te maken van de diensten van 
de door de provincie aangewezen tafelhouder.  

1. 2,5 euro/pn/ dagdeel of  max. 5 euro/dag forfaitair ifv dranken ( water & koffie) 
2. vanaf 100pn : 250 euro forfaitair/ dagdeel of  max. 500 euro/dag forfaitair ifv dranken 

(water & koffie) 
3. broodjes / traiteur : aan kostende prijs + beperkte fee 
 

6.6. Gebruikstijden  

De lokalen en zalen worden in principe ter beschikking gesteld tussen 8 uur en 22 uur. De specifieke 
gebruikstijden worden vastgelegd bij het opmaken van de overeenkomst. De organisator dient zich te houden 
aan de afgeproken uren. Avondactiviteiten moeten uiterlijk om 22 uur beëindigd zijn. De organisator verbindt 
er zich toe de gebouwen van het P.I.V.O. te verlaten na de manifestatie en nadat de gebruikte lokalen en zalen 
terug in hun oorspronkelijke toestand werden opgesteld. 

 

De normale gebruikseenheden en dagdelen zijn de volgende : 

• voormiddagactiviteit van 8uur tot 12.00 uur (lokaal-zaal ontruimen ten laatste tegen 12.30u) 

• namiddagactiviteit van 13.00 uur tot 17.00 uur (lokaal-zaal  ontruimen ten laatste tegen 17.30uur) 

• avondactiviteit van 18.00 uur tot 22.00 uur (lokaal-zaal ontruimen ten laatse tegen  22.30uur) 

Een volledige dag bestaat uit twee dagdelen. 
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Artikel 7. - Voorschriften 

Door het afhuren en het gebruik van de provinciale infrastructuur aanvaarden de belanghebbenden de 
bijzondere bepalingen op het gebruik van de infrastructuur en het materiaal.  

Elke huurder(ster)/gebruiker(ster) verbindt er zich toe te zullen voldoen aan de ter plaatse geldende 
politiereglementen. 

De gebruikers(sters) dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun activiteit 
verbonden heffingen en lasten, zoals SABAM, openingsheffing, accijnzen, e.d … 

 

Artikel .8 . - Verantwoordelijkheid 
De huurder(ster) is steeds verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan het gebouw en aan de goederen 
zowel door hemzelf/haarzelf en zijn/haar aangestelden als door de deelnemers(sters) aan de door hem/haar 
ingerichte activiteit. 
De Provincie Vlaams-Brabant heeft echter een brandpolis afgesloten (verzekeringsfiche beschikbaar) waarbij 
een afstand van verhaal werd opgenomen, behoudens opzet en kwaadwilligheid en dit voor niet-commercieel 
gebruik. Deze afstand van verhaal wordt toegekend ten voordele van de huurder en of deelnemers aan de 
activiteiten ingericht door de huurder. Evenwel blijft de vrijstelling van deze polis (2.500 euro per 
schadegeval niet - geïndexeerd) ten laste van de huurder, tenzij de aansprakelijkheid van de verhuurder of 
overmacht kan aangetoond worden. 
 
De huurder(ster) voor commerciële initiatieven (met een duurtijd langer dan 30 kalenderdagen) kan niet 
genieten van deze verhaalsafstand en moet zelf en op eigen kosten een zaakschadeverzekering sluiten tegen de 
gevaren en voor de verzekerde bedragen vervat in de verzekeringsfiche. Vooraleer de huurder voor 
commerciële activiteiten de infrastructuur mag betreden moet hij op eigen initiatief een geldig 
verzekeringscertificaat voorleggen, waarbij uitdrukkelijk wordt bevestigd dat de premie betaald is en die 
uiteraard slaat op het voorwerp van de huur en de periode van de huur. 
 
De huurder verbindt er zich toe om afstand van verhaal te verlenen ten voordele van de Provincie Vlaams-
Brabant voor elke schade die hij (de huurder) zou kunnen oplopen aan zijn goederen (en deze waarvoor hij 
aansprakelijk is) naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van het PIVO. Hij verplicht er zich toe 
om deze afstand van verhaal mee te delen aan zijn verzekeraar(s) zodat deze tegenstelbaar is aan de betrokken 
verzekeraars. 
 
De directie van het PIVO en bij uitbreiding de Provincie Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor 
mogelijke ongevallen naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van het PIVO. De huurder 
vrijwaart de burgerlijke aansprakelijkheid van de provincie Vlaams-Brabant voor alle schade die zou kunnen 
voorkomen naar aanleiding van het gebruik van de infrastructuur van het PIVO. In dit verband verbindt de 
huurder er zich toe om in zijn aansprakelijkheidspolis de provincie Vlaams-Brabant op te nemen als 
medeverzekerde. De huurder verplicht er zich toe om hieromtrent een verzekeringscertificaat voor te leggen 
voor het betreden van de infrastructuur van het PIVO. 
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Artikel 9. 

Er wordt van uitgegaan dat elk lokaal en het ter beschikking gestelde materiaal in goede staat verkeert bij 
aanvang van de activiteit. De gebruiker(ster) verwittigt de directie onmiddellijk na het betreden van het lokaal 
indien er zich problemen voordoen. Wordt na afloop van de activiteit schade vastgesteld, zal de huurder(ster) 
op de eerste uitnodiging van de directie ingaan om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Indien de 
betrokkene niet aanwezig is, zal de schade door de directie zelf bepaald worden. De gebruikers(sters) 
aanvaarden uitdrukkelijk de eventuele schade te vergoeden. De directie kan niet verantwoordelijk gesteld 
worden voor diefstal en beschadiging van goederen die toebehoren aan de huurder(ster) en of derden. 

 

Artikel 10. - Gebruik van de lokalen/zalen en terreinen 

• Behoudens een andere afspraak met de directie moeten de door de huurder(ster) ter plaatse gebrachte 
goederen die niet tot het patrimonium van de provincie behoren onmiddellijk na het beëindigen van de 
activiteit of de laatste van een ononderbroken reeks, verwijderd worden.  

• Het is verboden om de ramen, deuren, muren, panelen, vloeren enz. te benagelen, te beplakken en/of te 
beschrijven. De noodverlichting mag niet bedekt worden en niet uitgeschakeld worden.  

• De huurder(ster) mag geen goederen binnen plaatsen die er niet nodig zijn of er niet thuis horen. In elk 
geval moeten de toegangsdeuren en nooduitgangen steeds vrij zijn.  

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

• De huurder(ster) zal erover waken dat het rookverbod nageleefd wordt overal waar het van kracht is.  

• Het ingereedheid brengen van de lokalen/terreinen gebeurt in principe in de morgen of de voormiddag 
die aan de activiteit voorafgaat maar mag voorafgaandelijke activiteiten niet storen. Het ingereedheid 
brengen van de lokalen/terreinen tijdens de dag of de avond die voorafgaat aan de activiteit kan slechts 
na overleg met de directie en kan desgevallend aanleiding geven tot een verhoging van de huurprijs.  

• Indien de huurder(ster) of vereniging de schoonmaak niet wenst uit te voeren, dient hij/zij dat bij de 
inhuurname mede te delen aan de directie. In dit geval zal er een bijkomende vergoeding aangerekend 
worden.  

• Na afloop van de activiteit moet de huurder(ster) zorgen voor het reinigen van de gebruikte tafels en 
stoelen en deze opnieuw op hun oorspronkelijke plaats zetten.  

• Eventuele decoratie of andere goederen moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit verwijderd 
worden.  

• Herstel van beschadigingen en/of vervanging van gebroken of verdwenen goederen zullen 
aangerekend worden.  

• Het provinciepersoneel verricht geen prestaties voor derden. Indien sommige activiteiten om redenen 
van overmacht of technische en veiligheidsvereisten dienen  
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• te worden uitgevoerd door provinciepersoneel, moeten de geleverde prestaties vergoed worden. De 
hieruit voortvloeiende personeelskosten zullen worden aangerekend aan de gebruikers(sters) van de 
infrastructuur.  

• Huisvuil en leeggoed moeten door de gebruikers(sters) uit de lokalen verwijderd worden.  

  

Artikel. 12. - Vrijstellingen van huur 

Volgende gebruikers(sters) worden vrijgesteld van huurgeld & verzekeringspremie: 

• de door de provincie Vlaams-Brabant erkende adviesorganen, commissies en comités;  

• de provinciale instellingen en diensten;  

• alle activiteiten die kaderen binnen de doelstellingen van en of in samenwerking met het P.I.V.O.  

 

Arikel. 13. - Betalingsprocedure 

De vastgestelde bijdrage wordt door het P.I.V.O. gefactureerd en wordt door de aanvrager(ster) vereffend 
binnen 30 dagen. 

Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2008. 
 
 
 
Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 9 september 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 302

Nr. 57 Algemeen werkingskader van het Provinciaal       
  vormingscentrum Hanenbos te Beersel 
  Besluit van de deputatie van 20 maart 2008  
  ( Directie cultuur en onderwijs - dienst jeugd) 
 
 
DEEL 1: GEBRUIKSMODALITEITEN 
 
 
Artikel 1 
 
In het kader van het provinciaal jeugd- en sociaal-educatief beleid stelt het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant vormingsinfrastructuur ter beschikking via het provinciaal vormingscentrum Hanenbos te Beersel. Dit 
vormingscentrum wil bijdragen tot een optimale werking van de beoogde verenigingen, diensten en 
instellingen op het vlak van vorming en verblijf. 
 
Art. 2 - Gebruikersgroepen van het vormingscentrum 
 
Het gebruik van het vormingscentrum Hanenbos is beperkt tot: 
 
A. Niet-professioneel jeugd en volwassenen: 
 A1 Jeugd 

• jeugdwerkinitiatieven die door de Vlaamse gemeenschap erkende kadervorming in het jeugdwerk 
organiseren; 

• jeugdwerkinitiatieven van of erkend door de Vlaamse Gemeenschap, een provinciebestuur, een 
gemeentebestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 
 A2 Jeugd 

• scholen, medisch-pedagogische instellingen, instellingen uit de bijzondere jeugdzorg; 
• studentenverenigingen met activiteiten in klassikaal, in leefgroep- of groepsverband; 
• organisaties voor kinderen en jongeren met een handicap; 
• organisaties voor kinderen en jongeren binnen de sportsector; 
• buitenlandse jeugdgroepen. 
   

 A3 Volwassenen 
• organisaties binnen het sociaal-cultureel werk of de amateurkunsten, erkend door de Vlaamse 

Gemeenschap, hun plaatselijke en provinciale afdelingen; 
• organisaties binnen de sportsector, welzijnssector, derdewereldbeweging, natuur- en 

milieusector en organisaties met een dienstverlenende functie, hun plaatselijke en provinciale 
afdelingen; 

• provinciale diensten; 
• gemeentelijke diensten; 
• gezinnen en individuele reizigers; 
• buitenlandse groepen. 
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B. Professioneel jeugd en volwassenen: 

• organisaties die vorming geven in de professionele sector; 
• professionele organisaties en bedrijven; 
• initiatieven met winstgevend doel; 
• profitorganisaties. 

 
 
Art. 3 - Reservering 
 
Reserveringstermijnen 
 
Aantal maanden dat deze gebruikersgroep maximaal op voorhand kan reserveren. 
 

Gebruikersgroep A1 A2 A3 B 
Schoolvakantieperiodes en 
weekends* 

18 10 8 6 

Schooldagen** 18 15 10 10 
Dagverblijven *** 8 6 6 4 
 
* weekends beginnen ten vroegste op vrijdag om 16 uur en eindigen op zaterdag of zondag om 18 uur. 
** schooldagen = weekdagen met schoolplicht. Facultatieve vrije dagen, ongeacht of ze door overbrugging 
een korte vakantieperiode of een lang weekend vormen, worden beschouwd als schooldagen. Wettelijke 
feestdagen in de week worden beschouwd als weekdagen. 
*** dagverblijf = verblijf zonder overnachting gedurende een, twee of drie aaneensluitende dagdelen. 
 
Jeugdwerkinitiatieven erkend of gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant of door een Vlaams-
Brabants gemeentebestuur kunnen drie maanden vroeger dan de in de tabel vermelde termijn reserveren. 
 
Een verblijf met maaltijden moet ten laatste 2 weken op voorhand gereserveerd worden. 
 
Procedure 
 
1. Een aanvraag 
Na mondelinge, telefonische, schriftelijke aanvraag of aanvraag per fax of e-mail wordt een 
reserveringsaanvraagformulier toegezonden. Het reserveringsaanvraagformulier is ook terug te vinden op 
de website.  
Na het insturen van het reserveringsaanvraagformulier wordt door het vormingscentrum een 
reserveringscontract toegezonden. Dit contract moet uiterlijk 10 werkdagen na datum van verzending 
volledig ingevuld en ondertekend teruggezonden worden naar het provinciaal vormingscentrum Hanenbos.  
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Door het ondertekenen van dit reserveringscontract verklaren de contractanten al deze contractuele bepalingen 
te kennen en te aanvaarden. 
 
Het reserveringscontract moet altijd gehandtekend en gedateerd zijn door een meerderjarige. Wie het contract 
ondertekent, is verantwoordelijk voor de groep, het naleven van de leefregels en het betalen van de factuur. 
Wie bijkomend wil reserveren, vult een nieuw reserveringsaanvraagformulier in en volgt opnieuw de 
reserveringsprocedure. 
 
2. Een optie 
Het provinciaal vormingcentrum Hanenbos meldt de ontvangst van het teruggezonden reserveringscontract 
aan de verantwoordelijke van de organisatie. Een volledig ingevuld en geldig ondertekend 
reserveringscontract, dat binnen een termijn van 10 werkdagen werd teruggestuurd, betekent dat er een optie 
genomen werd. Na het verstrijken van de 10 werkdagen kan het vormingscentrum de gevraagde 
accommodatie aan een andere kandidaat verhuren. De postdatum geldt als bewijs. 
 
3. Een voorschot 
Bij de terugzending van het reserveringscontract moet uiterlijk binnen een maand een voorschot gestort 
worden op het rekeningnummer van het provinciaal vormingscentrum Hanenbos. Het niet-betalen van het 
gevraagde voorschot binnen een gevraagde termijn, geeft het provinciaal vormingscentrum Hanenbos de 
mogelijkheid de optie te annuleren. De belanghebbende wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij 
reservering moeten alle aangemaande facturen van het provinciaal vormingscentrum Hanenbos betaald zijn. 
 
Het voorschot is vastgesteld in verhouding tot de totale verblijfskosten van de groep. Het voorschot komt in 
mindering van de eindfactuur van het verblijf. 
 
Kosten (voorschot en eindafrekening) in verband met het verblijf kunnen alleen via overschrijving op het 
rekeningnummer van het provinciaal vormingscentrum Hanenbos betaald worden. 
 
Buitenlandse groepen betalen het voorschot op de gestelde datum, het saldo één maand voor het begin van het 
verblijf. 
 
Organisaties die een dagverblijf (minder dan 24 uur, zonder overnachting) reserveren, moeten dit verblijf voor 
de opgegeven datum betalen. 
 
4. De betaling 
Facturen met de eindafrekening worden betaald uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 
de betalingstermijn zijn automatisch en van rechtswege, en zonder dat een aanmaning nodig is, 
verwijlintresten verschuldigd. Deze verwijlintresten zijn gelijk aan de gerechtelijke intresten. 
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Als de factuur, vermeerderd met de verwijlintresten, 10 werkdagen na het versturen van een aangetekende 
brief niet betaald is, zal het factuurbedrag eveneens verhoogd worden met 12% en met een minimum van 50 
euro per factuur, als schadevergoeding tussen de partijen, hierbij uitdrukkelijk overeengekomen en aanvaard. 
Voor facturen tussen de 2.480 en de 4.960 euro, is de verhoging 10%. Voor een bedrag boven de 4.960 euro is 
de verhoging 7%, met een maximum van 1.240 euro. 
 
Dit bedrag dekt de bijkomende administratieve en financiële kosten, die de niet-stipte betaling van de factuur 
voor het provinciaal vormingscentrum Hanenbos veroorzaakt. 
 
Art. 4 - Annuleringsprocedure 
 
Volledige of gedeeltelijke annulering van de reserveringen is - zonder kosten - mogelijk tot negen maanden 
voor het verblijf. 
 
Nadien rekent het provinciaal vormingscentrum Hanenbos de volgende kosten aan voor het geannuleerde 
aantal deelnemers: 
 
Termijn Annuleringskosten 
9 maanden tot 6 maanden voor de activiteit 60% van de overnachtingsprijs 
6 maanden tot 3 maanden voor de activiteit 100% van de overnachtingsprijs 
3 maanden tot 1 maand voor de activiteit 100% van de overnachtingsprijs +  

20 % van de maaltijdprijs 
1 maand tot 2 weken voor de activiteit 100% van de overnachtingsprijs +  

40 % van de maaltijdprijs 
tot 3 dagen voor de activiteit 100% van de overnachtingsprijs + 

80 % van de maaltijdprijs 
latere annulering of  
het niet-opdagen van de groep 

100% van de overnachtingsprijs +  
100% van de maaltijdprijs 

 
Het provinciaal vormingscentrum Hanenbos staat een afwijking van 10% (af te ronden naar geheel getal) op 
de gereserveerde aantallen toe, met een maximum van 5 personen, voordat het annuleringskosten aanrekent. 
 
Bij een volledige bezetting rekent het vormingscentrum geen kosten aan, als een andere groep de annulering 
opvangt. 
 
Elke annulering is slechts geldig indien zij is gedaan per aangetekende brief, per fax of per e-mail en 
ondertekend door wie het contract ondertekend heeft of diens rechtsgeldige plaatsvervanger. Vanaf de 
annulering zijn de bovenvermelde annuleringskosten integraal eisbaar. 
 
Art. 5 - Tarieven  
 
Hiervoor wordt verwezen naar de tarieventabel van het provinciaal vormingscentrum Hanenbos.  
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De vermelde tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari automatisch aan de index aangepast 
overeenkomstig de formule: basisvergoeding x nieuwe index / basisindex. 
 
De nieuwe index is die van de maand december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de 
indexaanpassing plaatsvindt. 
 
De basisindex bedraagt 107,85 punten (januari 2008 (basis 2004=100)). De in aanmerking genomen index is 
deze van de consumptieprijzen van het Rijk, vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken, 
algemeen gekend onder de benaming "gezondheidsindex"." 
 
Art. 6 - Leefregels over het verblijf in het provinciaal vormingscentrum Hanenbos 
 
De leefregels maken integraal deel uit van dit algemeen werkingskader. Wie een contract afsluit met het 
provinciaal vormingscentrum Hanenbos, moet deze leefregels respecteren. 
 
Art. 7 - Aansprakelijkheid en verzekering 
 
Aansprakelijkheid 
 
Wie het contract ondertekent, moet ervoor zorgen dat alle aansprakelijkheid, zowel voor de groep als 
individueel, tegenover het provinciebestuur voldoende verzekerd is. 
 
Het provinciaal vormingscentrum Hanenbos kan voor een reservering de voorlegging van de 
verzekeringspolissen en het bewijs van de betaalde premies vragen. 
 
Het provinciebestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen op het domein, en ook niet voor 
ongevallen of schade door installaties of materiaal van het vormingscentrum Hanenbos of door derden. Het 
provinciebestuur kan evenmin aansprakelijk gesteld worden bij diefstal of verlies van goederen. 
 
Schade 
 
De gebruikers zijn verantwoordelijk voor elke schade die ze aan personen, materiaal, beplanting of gebouwen 
veroorzaken. De schade of eventuele tekorten rekent het vormingscentrum integraal aan tegen de nieuwe 
aankoop- of herstellingswaarde. 
 
Als een persoon of groep de wet overtreedt of de leefregels niet naleeft, is de beheerder van het provinciaal 
vormingscentrum Hanenbos gemachtigd om aan elk verblijf onmiddellijk een eind te maken. De kosten voor 
de gereserveerde periode blijven niettemin verschuldigd. 
 
Indien het vormingscentrum Hanenbos door overmacht het verblijf moet annuleren dan kunnen enkele de 
reeds betaalde voorschotten voor het verblijf terugbetaald worden. 
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Tegensprekelijke vaststellingen 
 
De groep kan vragen dat de verantwoordelijke van het vormingscentrum samen met een verantwoordelijke 
van de groep een tegensprekelijke inventaris opmaakt van de staat van de gebruikte infrastructuur en 
eventuele tekorten en schade. Voor de administratieve kosten die deze tegensprekelijke inventaris 
veroorzaakt, rekent het vormingscentrum voor het opmaken van deze inventaris een forfaitair bedrag aan. 
Als de groep op voorhand geen tegensprekelijke inventaris heeft gevraagd, impliceert dit dat de groep akkoord 
gaat met de eventuele schoonmaakuren en met de eventuele kosten voor schade en tekorten die het 
vormingscentrum aanrekent. 
 
Alle geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijke arrondissement 
Brussel. 
 
Art. 8 - Inwerkingtreding 
 
Dit algemeen werkingskader treedt in werking na afschaffing van het reglement over het gebruik van het 
provinciaal vormingscentrum Hanenbos te Beersel van 29 juni 2004 door de provincieraad.  
 
 
DEEL 2: ACCOMMODATIE 
 
De volledige capaciteit van het vormingscentrum Hanenbos bedraagt 110 bedden. 
 
In het vormingscentrum Hanenbos zijn volgende faciliteiten beschikbaar: 
 
Hanenbos heeft volgende faciliteiten: 
• 3 grote zalen (9x10 m, 8x13 m, 8x15 m)  
• 3 kleine zalen (7x4, 7x5, 7x7)  
• 10 eenpersoonskamers  
• 10 tweepersoonskamers met individuele bedden waarvan 2 rolstoeltoegankelijk 
•  2 tweepersoonskamers met stapelbedden - rolstoeltoegankelijk 
• 8 vierpersoonskamers met stapelbedden  
• 4 zespersoonskamers met stapelbedden  
• 4 kamers/6 bedden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers (aangepast sanitair op dezelfde verdieping)  
• 1 restaurant (8x14 m, 108 gelijktijdige eters)  
• 1 bar en ontspanningsruimte (8x12 m)  
• 1 appartement voor groepen: autonoom compartiment voor 20 personen met dagzaal (8x5 m), eet- en 
keukenruimte (8x5 m), sanitair en slaapvertrekken (4 tweepersoonskamers en 2 zespersoonskamers) en een 
kleine vergaderruimte (3x4 m)  
• lift  
• bosgebied van 15 ha 
• in elke sessieruimte is er toegang tot het internet 
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BASISPAKKET 
 
Klassiek 
afhankelijk van de groepsgrootte is er minstens 1 kleine (groepen < 15 personen) of 1 grote zaal (groepen ≥ 15 
personen) als vaste uitvalsbasis beschikbaar. 
 
Appartement voor groepen 
20 personen kunnen autonoom verblijven in een afgescheiden gedeelte van het centrum. 
 
 
EXTRA´S 
 
Gebruik van extra ruimten: 
- in overleg met de centrumverantwoordelijke en met de overige verblijvers kunnen er afspraken over de 
resterende zalen worden gemaakt; 
- in overleg met de centrumverantwoordelijke en met de overige verblijvers kunnen er afspraken over het 
gebruik van de bar/ontspanningsruimte worden gemaakt; 
- één grote zaal is geschikt voor milieueducatieve activiteiten. 
 
 
Gebruik van het omliggend bos voor milieueducatieve activiteiten: 
- begeleiding van een natuurgids mogelijk. 
 
Gebruik van faciliteiten van het Provinciedomein van Huizingen: 
- recreatieve zones, attracties, openluchtzwembad 
- enkel indien dit vooraf gemeld wordt, zodat de verantwoordelijke van het vormingscentrum de 
domeinbeheerder op de hoogte kan brengen van de activiteiten. 
 
Gebruik kinderbedjes 
 
Bagagetransport van/naar treinstation of bushalte: 
- enkel indien de groep dit minstens 2 werkdagen vooraf meldt. 
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DEEL 3: TARIEVEN 
 
1. Tarieven ´klassiek´ gebruik - prijs per persoon  
 

gebruikersgroep A 1 en A 2 A 3 B 
volpension* 18,30 29,00 44,50 
overnachting 4,00 8,15 24,00 
verblijf 1 dag** 3,30 6,10 6,50 
verblijf 1 dagdeel** 1,70 3,05 3,25 
ontbijt 3,40 4,30 5,50 
middagmaal 6,70 10,40 12,00 
avondmaal 4,00 5,90 7,00 
meeneemlunchpakket*** 5,70 
 
* volpension = overnachting + 3 maaltijden + 2 koffiepauzes + dagverblijf 
** koffiepauze = inbegrepen in dagverblijf en aangeboden in de bar-ontspanningsruimte. Koffiepauze in een 
andere ruimte gewenst = toeslag volgens cateringtarief . 
*** meeneemlunchpakket: enkel indien doorgegeven bij de reservering en uiterlijk 2 weken voor het verblijf 
schriftelijk bevestigd door de groep. 
 
 
Kortingformules 

• Kadervormingsinitiatieven, die leiden tot de vier door de Vlaamse Gemeenschap erkende attesten 
(animator, hoofdanimator, instructeur en hoofdinstructeur in het jeugdwerk), georganiseerd voor een 
door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief, krijgen een korting van 10% op 
de totale factuurprijs. 

• Regelmatige verblijvers die minstens 3 meerdaagse verblijven per kalenderjaar gelijktijdig 
reserveren, krijgen een korting van 10% op de totale factuurprijs. 

• Koepelorganisaties uit de onderwijssector die een verblijf reserveren voor hun scholen krijgen een 
korting van 10% op de totale factuurprijs. 

• Meerdaagse volpensionboekingen minder dan 2 maanden voor het verblijf krijgen een korting van 
20% op de totale factuurprijs indien er nog geen verblijvers zijn in de gevraagde periode. 

• Kinderen tot 3 jaar eten gratis. 
 
Toeslagen 

• Exclusief afhuren van het vormingscentrum: vanaf groepen van 65 personen waarbij alle 
geblokkeerde slaapplaatsen worden aangerekend. 

• Uit principe en om zo veel mogelijk gebruikers te kunnen huisvesten worden zo weinig mogelijk 
kamers toegewezen per groep. In bijzondere omstandigheden kan de beheerder een afwijking op deze 
regel toestaan.  
In voorkomend geval wordt altijd het totaal aantal geblokkeerde bedden aangerekend. 
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2. Tarieven ´appartement voor groepen´ 
 

gebruikersgroep A 1 en A 2 A 3 B 
overnachting (24 uur)* 140,00 250,00 350,00 
 
* All-inprijs = energiekosten inbegrepen. Zonder maaltijd in het restaurant van het vormingscentrum 
Hanenbos. 
Indien het appartement gebruikt wordt als uitbreiding van de capaciteit wordt de keuken afgesloten en geldt 
het tarief 'klassiek' gebruik. 
 
3. Tarieven voor het gebruik van zalen 
 
Voor de huur van zalen (dagverhuur of voor extra zalen) geldt de regeling per dagdeel: 

• dagdeel = voormiddag, namiddag of avond 
• 3 aaneengesloten dagdelen = 2 dagdelen 

 
gebruikersgroep A 1 en A 2 A 3 B 

lokaal 5,40 7,50 25,90 
grote zaal 8,65 12,95 48,55 
polyvalente zaal voor een activiteit/voorstelling 
(inclusief gebruik van audiovisueel materiaal) 70,00 105,00 240,00 

 
4. Tarieven diversen 
 
 Alle gebruikersgroepen 
opmaak van een tegensprekelijke inventaris 20,00 
verlies van een binnensleutel 60,00 
verlies van een buitensleutel 260,00 
inschakelen van personeel van het vormingscentrum 
Hanenbos voor schoonmaak, bediening, klaarzetten zaal... 28,00/uur 

toegang Provinciedomein Huizingen en het gebruik van 
alle niet-betalende attracties inbegrepen in verblijfsprijs 

betalende attracties Provinciedomein Huizingen  
(o.a. ook openluchtzwembad) de normale tarieven 

schoonmaak uitgevoerd door het vormingscentrum reële personeelskosten + 1 
uur 

 
5. Tarief voor het gebruik van materiaal 
 
Enkel voor de huur van audiovisueel materiaal geldt de regeling per dagdeel: 

• dagdeel = voormiddag, namiddag of avond. 
• 3 aaneengesloten dagdelen = 2 dagdelen 
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gebruikersgroep A 1 en A 2 A 3 B 
overhead + scherm 2,70 4,35 10,00 
multimediaprojector 6,50 8,80 18,00 
diaprojector + scherm 2,70 4,35 10 
flip-over 1,50 2, 3,5 
sportmateriaal Waarborg 15,00 
bosspelkoffer Waarborg 15,00 
circuskoffer Waarborg 15,00 
fietsen* 3,50/dag 
huur lakenset (onderlaken, laken, kussensloop) 5,60 / verblijfsperiode 
fotokopie 0,20 
fax-telefoon 1,20 
 
* huur fietsen: enkel indien dit minstens 3 weken voor het verblijf werd aangevraagd 
6. Voorschotregeling 
 
Het voorschot bedraagt: 
 
vermoedelijke verblijfskosten < 5.000 euro minstens 30% van de vermoedelijke 

verblijfskosten, afgerond naar het hoger 
tiental, met een minimum van 25 euro 

vermoedelijke verblijfskosten ≥ 5.000 euro minstens 50% van de vermoedelijke 
verblijfskosten, afgerond naar het hoger 
tiental met een minimum van 1.000 euro 

 
7. Tarieven voor cateringfaciliteiten in het vormingscentrum Hanenbos 
 
Op aanvraag kunnen er speciale maaltijden of arrangementen geleverd worden. Dit kan enkel mits het 
schriftelijk aangevraagd wordt en dit 1 maand voorafgaand aan het verblijf in overleg met de beheerder en na 
bevestiging van de restaurantverantwoordelijke. 
 

 omschrijving prijs voor alle 
gebruikersgroepen 

opmerkingen 

speciale ontbijten 
A uitgebreid ontbijt 4,80 / persoon  
B uitgebreid ontbijt 6,35 /persoon  
speciale maaltijden 
C 12,00 / persoon 
D 15,80 / persoon 
E 20,05 / persoon 
F 

3 gangenmenu: 
- voorgerecht (warm / koud) 
- hoofdgerecht (vis / vlees / 

vegetarisch) 
- nagerecht en koffie  24,25 / persoon 

- water inbegrepen (plat / bruis) 

G buffetten  
(allerhande, wandelbuffet...) 14,80 / persoon  

H koude schotel 17,00 / persoon maximaal 90 personen 
I BBQ 8,00-14,00 / persoon maximaal 90 personen 
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aperitieven, recepties en drank 

J 
gebruik drankenvoorraad 
vormingscentrum buiten de 
bar- en ontspanningsruimte 

bartarief + 0,50 per glas 

K 
dranken die het 
vormingscentrum niet ter 
beschikking heeft 

aankoopprijs x 2,21 
- gewenste flessen, openers, 
juiste type glazen 
- de gebruiker doet alles zelf 

L chips, nootjes buiten de bar- en 
ontspanningsruimte bartarief + 0,50 - eenpersoonsverpakkingen 

- met schaaltjes en servetten 

M koude hapjes 5,30 /persoon 
- schaaltjes met kaasprikkertjes 
- toastjes worden gebracht (het 
rondbrengen is niet inbegrepen) 

N warme hapjes 6,90 /persoon 
warme hapjes worden gebracht 
(het rondbrengen is niet 
inbegrepen) 

koffietafels 

O koffiepauze buiten bar- en 
ontspanningsruimte 

toeslag van 
1,60 / persoon 

koffiepauze in bar-
ontspanningsruimte is  
inbegrepen in dagverblijf 

P koffietafel met koffiekoek naar 
keuze 3,90 / persoon  

Q uitgebreide koffietafel met 
koffiekoeken, belegde broodjes 7,00 / persoon  

afwasvergoeding + huur extra servies of tafellinnen 
R afwasvergoeding voor servies 0,30 /stuk servies  

S 
de gebruiker wenst servies dat 
niet beschikbaar is in het 
vormingscentrum 

huurprijs x 2,2 
+ afwasvergoeding 

T tafellinnen 1,20 / persoon  
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DEEL 4: LEEFREGELS 
 
In de leefregels worden een aantal afspraken gemaakt tussen de verblijvers en het vormingscentrum Hanenbos 
om het verblijf van verschillende groepen tegelijkertijd vlot te laten verlopen. De groep is contractueel 
verplicht de leefregels na te leven. Neem voor uw verblijf de leefregels door en breng ook de deelnemers op 
de hoogte. 
 
In het vormingscentrum Hanenbos respecteren alle mensen elkaar. Daarom is er geen plaats voor enige vorm 
van discriminatie, racisme of propaganda van die aard. Uitgangspunt is de "Europese conventie van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden" en de "Universele verklaring over de rechten van het kind". 
 
Vooraf 
 
Het vormingscentrum Hanenbos moet vooraf de naam kennen van de groepsverantwoordelijke die ter plaatse 
instaat voor de coördinatie van het verblijf en de afspraken met het vormingscentrum. Deze verantwoordelijke 
dient tijdens de hele verblijfsperiode aanwezig te zijn in het vormingscentrum. 
 
Er wordt aangeraden dat elke groep EHBO-materiaal meebrengt en haar deelnemers op de hoogte brengt bij 
wie van de groep men tijdens het verblijf voor EHBO terechtkan. 
 
De groepen zorgen zelf voor muziek in de bar. Een muziekinstallatie wordt ter beschikking gesteld. 
 
Er is een betalend munttelefoontoestel in de centrale ontvangsthal van het vormingscentrum. 
 
Huisdieren, caravans, mobilhomes en tenten zijn niet toegelaten op het domein. 
 
Roken 
 
In het vormingscentrum en het omliggende bos mag niet gerookt worden. Roken buiten kan alleen op de 
geasfalteerde zones rond het gebouw. 
 
Aankomst 
 
De groepsverantwoordelijke meldt zich bij aankomst onmiddellijk bij de onthaalverantwoordelijke van het 
vormingscentrum, buiten de kantooruren gebeurt dit bij de conciërge. In geval van wijzigingen van 
groepsgrootte geeft de groepsverantwoordelijke de juiste aantallen bij aankomst door. 
 
Hij/zij ontvangt de slaapkamerlijst en de nodige sleutels voor kamers en lokalen. 
 
De groepsverantwoordelijke vult de dag van de aankomst de slaapkamerlijst in en bezorgt ze voor de 
overnachting aan de onthaalverantwoordelijke. De groepsverantwoordelijke is belast met de indeling van de 
kamers. 
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Na het uitladen van het didactisch materiaal en de bagage moeten alle auto´s onmiddellijk naar de 
parkeerplaatsen. De brandweer verbiedt dat auto´s vlak bij de gebouwen geparkeerd worden. Voor 
automobilisten met een parkeerkaart voor personen met een handicap werd er in speciale parkeerplaatsen 
voorzien. 
Lokalen 
 
Het vormingscentrum stelt volgens de grootte van de groep gratis één of meer basislokalen ter beschikking. 
Deze lokalen zijn permanent beschikbaar voor de groep. Voor bijkomende lokalen gelden vastgestelde 
tarieven per dagdeel. 
 
Meubilair, tafels en stoelen blijven in de lokalen. 
 
Elke groep is verantwoordelijk voor het afvalbeheer. Het vormingscentrum zorgt voor de selectieve 
behandeling van het afval. Zuiver papier en karton, blik, kroonkurken, ijzer, glas, etensresten, klein gevaarlijk 
afval en restafval moeten in verschillende vuilnisbakken. De vuilnisbakken zijn beschikbaar in het gebouw. 
 
Elke groep staat bij vertrek in voor de schoonmaak van de gebruikte ruimtes en lokalen. Dit gebeurt volgens 
de richtlijnen van het vormingscentrum. Er is schoonmaakmateriaal beschikbaar. 
 
Iedereen zorgt voor energiespaarzaamheid en veiligheid. Na de werktijden dooft de groepsverantwoordelijke 
de lichten en sluit de ramen en deuren. De radiatorknop mag dicht. 
 
Slaapkamers 
 
De slaapkamers zijn op de eerste dag van het verblijf beschikbaar vanaf 16.30 uur. De bagage kan in de 
daartoe bestemde opbergruimte blijven. 
 
Het vormingscentrum bezorgt de groepsverantwoordelijke een steekkaart voor elke slaapkamer. Om 
veiligheidsredenen moet deze steekkaart -stipt ingevuld met voornamen en namen- in het daartoe bestemde 
vakje van de slaapkamerdeur opgehangen worden. 
 
De deelnemers moeten het slaapkamernummer van de groepsverantwoordelijke kennen. In geval van nood 
kunnen de deelnemers ´s nachts onmiddellijk in die kamer hulp vragen. 
 
Er hangt in elke slaapkamer een inventarislijst, de richtlijnen voor de schoonmaak en de 
ontruimingsinstructies. 
 
De groepsverantwoordelijke moet binnen een uur na het betrekken van de ter beschikking gestelde lokalen 
eventuele tekorten of schade signaleren. Ontbrekende, beschadigde of niet-functionerende zaken die later aan 
het licht komen, worden onmiddellijk na vaststelling aan de verantwoordelijke van het vormingscentrum 
gemeld. De groep moet niet-gemelde schade en tekorten vergoeden. 
 
Het slaapkamermeubilair moet altijd in de slaapkamers blijven. 
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Het gebruik van een onderlaken, laken of slaapzak is verplicht. De gebruikers brengen die zelf mee. Het 
vormingscentrum stelt kussens met sloop ter beschikking. De reinigingskosten voor bevuilde 
matrasbeschermers en/of dekens en/of kussens worden aangerekend. 
 
De slaapkamers moeten op de vertrekdag voor 9.30 uur ontruimd zijn volgens de richtlijnen. De sleutels 
worden op dat moment verzameld bij de groepsverantwoordelijke en onmiddellijk overhandigd aan de 
verantwoordelijke van het vormingscentrum. 
 
Restaurant 
 
Uurregeling: 
• ontbijt: 7.30 uur - 9 uur 
• middagmaal: 12.15 uur 
• avondmaal: 18 uur 
 
In geval van een grote bezetting van het vormingscentrum Hanenbos kan in overleg met de verblijvers deze 
uurregeling door het vormingscentrum gewijzigd worden. 
 
Na de lunch wordt het restaurant ten laatste om 14 uur verlaten. 
 
Ontbijt, middag- en avondmaal gebeuren in zelfbediening. Maaltijden kunnen genuttigd worden in het 
restaurant of op het terras. De groep ruimt af na het eten en zet de schotels in de stapelkarren. Na het 
middageten is er koffie en thee in de bar- en ontspanningsruimte. 
 
Bar 
 
Er zijn twee koffiepauzes gepland, namelijk om 10.30 uur en 15.30 uur. Deze pauzes vinden plaats in de bar. 
Bij het vertrek uit de bar om 11 uur en om 16 uur neemt iedereen zijn kopje mee en zet het op het 
afruimwagentje. Na voorafgaand overleg kunnen de groepen koffie gebruiken in hun lokaal mits ze een 
toeslag per persoon betalen. 
 
In principe houden de groepen ´s avonds de bar zelf open. De groep die de bar uitbaat, zorgt voor het 
financieel beheer, de bediening, de discobar en de muziekkeuze, de vaat, de schoonmaak en het openings- en 
sluitingsuur van de bar. 
 
De bar kan pas geopend worden vanaf 20 uur indien verschillende groepen tegelijkertijd in het 
vormingscentrum verblijven. Activiteiten in de bar mogen andere activiteiten in het vormingscentrum niet 
storen. 
 
Iedereen moet de verkoopsprijzen van de bar eerbiedigen. De groepen moeten alle kastekorten van de bar 
aanzuiveren met de factuur van het verblijf. 
 
In de bar van het vormingscentrum mogen alleen de producten die het vormingscentrum beschikbaar stelt, 
verkocht of verbruikt worden. Het gebruik van een ander lokaal als bar is niet toegestaan. Ander gebruik van 
de barruimte kan overlegd worden. 
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Als er verschillende groepen tegelijkertijd in het vormingscentrum verblijven, spreken ze tijdens de 
namiddagpauze af met de centrumverantwoordelijke welke groep op welke avond verantwoordelijk is voor de 
bar. 
 
Buitenterreinen 
 
De buitenterreinen zijn beschikbaar voor de groepen. Er is een geasfalteerd terrein voor balsporten en een 
grote weide (de prairie) voor buitenspelen. Bepaalde stukken van het bosgebied links van het bospad zijn 
opengesteld als speelbos. In andere zones mogen de paden niet verlaten worden. 
 
Het gebruik van geluidsinstallaties buiten is niet toegelaten. 
 
De brandweer en de gemeente verbieden vuur te maken of papier of afval op te stoken. Een kampvuur is niet 
toegelaten. 
 
Alle gebruikers van het vormingscentrum zorgen voor de netheid van het domein. Rommel hoort niet thuis in 
de natuur. 
 
Materiaal 
 
Na voorafgaande afspraak met de verantwoordelijke van het vormingscentrum kan er eventueel materiaal voor 
een beperkte duur gestockeerd worden. 
 
Het vormingscentrum stelt sport- en spelmateriaal beschikbaar tegen betaling van een waarborg. De groep 
leent dit materiaal uit bij het secretariaat tijdens de diensturen. 
 
Evaluatie 
 
Bij de aankomst krijgt de groepsverantwoordelijke een evaluatieformulier. Hij/zij kan dit formulier de dag van 
het vertrek bezorgen aan het secretariaat. 
 
De provinciale jeugdraad verbindt er zich toe om minstens jaarlijks een analyse te doen van de 
evaluatieformulieren. Hij kan de resultaten van deze analyse in een advies, met eventuele voorstellen tot 
bijsturing, voorleggen aan de deputatie. 
 
Vertrek 
 
Bij het verlaten van de kamers (voor 9.30 uur) worden alle sleutels verzameld en overhandigd aan de 
verantwoordelijke. Bij vertrek worden alle overige sleutels verzameld en overhandigd aan de 
verantwoordelijke van het vormingscentrum. 
 
Bij het vertrek van de groep controleert de centrumverantwoordelijke de lokalen en de slaapkamers. Eventuele 
schade of tekorten worden aangerekend. De groepsverantwoordelijke kan bij deze controle aanwezig zijn. 
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Diversen 
 
In de centrale ontvangsthal, het onthaal, het restaurant en de ontspanningsruimte hangen de telefoonnummers 
van artsen, apothekers, hulpverleners en weekendwachtdiensten. 
 
De noodnummers 100 en 101 zijn dag en nacht bereikbaar met het telefoontoestel in de centrale hal, ook 
zonder muntstukken. 
 
Bij elk wandtelefoontoestel hangen de richtlijnen in geval van brand. Iedereen moet de richtlijnen kennen en 
opvolgen. 
 
De gebruikers dragen hun verantwoordelijkheid op het vlak van veiligheid in het domein. 
 
 
 
Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 16 september 2008 
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Nr. 58 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
  De minister van Binnenlandse Zaken 
  Omzendbrief PLP 44 van 16 juli 2008 betreffende de procedure tot  
  indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan  
  door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie  
  (Afdeling federale overheid - dienst politie en openbare orde) 

 
 

 
Er wordt meegedeeld dat de omzendbrief PLP 44 van 16 juli 2008 betreffende de procedure  
tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers  
van Binnenlandse Zaken en Justitie, bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van  
21 augustus 2008 van pagina 44103 tot en met 44111. 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 8 september 2008 
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Nr. 59 DIPLOMATIEK EN CONSULAIR KORPS – Consulaten-generaal 
  (Directie interne administatie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat) 
 
 

OFFICIEEL BERICHT 
 
 

De heer minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
brengt mij de hierna volgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen. 
 
 

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS 
    

PERU De heer Raoul 
Alfonso RIVERA 
MARAVI 

Werd benoemd tot 
consul-generaal van 
Peru te Brussel met 
als consulair ressort 
gans België.    

BRUSSEL 

    
COLOMBIA De heer Javier 

Dario HIGUERA 
ANGEL 

Werd benoemd tot 
consul-generaal van 
Colombia te Brussel 
met als consulair 
ressort gans België.    

BRUSSEL 

    
    

 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven,  8 september 2008 
 
 
 
 
 
 


