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Nr. 60  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het   
   Provinciedecreet 
   (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
   

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 7 oktober 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 128 Afbakening Vlaams stedelijk gebied rond Brussel - rapport focusbepaling - 
eindadvies: 
goedkeuring. 

   
2. 129 Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van bovenlokale 

sportinfrastructuur: 
goedkeuring. 

   
3. 130 Hoeilaart - gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Schakelpunt R0-Oost' - 

openbaar onderzoek: 
goedkeuring. 

   
4. 131 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat VTN' - openbaar 

onderzoek: 
goedkeuring. 

   
5. 132  Provinciedomein Halve Maan Diest:  

huurcontract telefooncentrale: 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van: 

o 387,56 euro (btw inbegrepen) per maand voor het eerste jaar 
o 508,56 euro (btw inbegrepen) per maand vanaf het tweede jaar 

tot en met het zevende jaar; 
goedkeuring. 

   
6. 133 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding: 

plaatsing van koeling in "gebouw 69": 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 89.979,23 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

7. 134 Provinciale proeftuin voor kleinfruit, Roosdaal 
het opvangen van hemelwater en de afvoer van afvalwaters: 

− goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− de geraamde kostprijs 118.569 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 



 321

 
8. 135 Provinciaal Instituut voor secundair onderwijs 

plaatsing van stofafzuiging voor de werkplaats houtbewerking: 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 99.704 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

9. 136 Reglement pluimkrediet voor welzijnsorganisaties: 
goedkeuring. 

   
10. 137 Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding: 

vernieuwing daken loods 67-68-99: 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− raming voor een bedrag van ongeveer 450.000 euro; 
− uitgave voor de werken begrensd op 100.000 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

11. 138 De Wijnpers, Provinciaal onderwijs Leuven: 
vernieuwing van de ramen van de achtergevel van het hoofdgebouw, fase 2:

− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 1.089.135,99 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
   

12. 139 Vervanging van een plaatsvervangend lid van de provinciale commissie 
voor ruimtelijke ordening: 
goedkeuring. 

   
13. 140 Vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering van de vzw Regionaal Landschap Zuid-Hageland: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 20 oktober 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 322

Nr. 61  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van  
   bovenlokale sportinfrastructuur: goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 7 oktober 2008 
   (Directie recreatie - dienst sport) 

 
 

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 artikels 764/ 0730/6405 en 764/0730/6406 in de meerjarenbegroting van 
een bedrag voor subsidies voor het bouwen en/of verbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op de strategische nota sport 2007-2012 en het sportbeleidsplan 2008-2013; 
 
Gelet op het feit dat diverse organisaties de actieve sportbeoefening in de provincie bevorderen; 
 
Overwegende dat de provincie op kwalitatief en kwantitatief vlak de werking van die organisaties 
wil stimuleren door de subsidiëring van sportinfrastructuur; 
 
Overwegende dat de provincie de aandacht voor toegankelijkheid bij het bouwen en verbouwen van 
sportinfrastructuur wil verhogen; 
 
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; 
 
Gelet op het advies van de provinciale sportraad; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT:
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TITEL I: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1. 
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  voor het bouwen 
en/of verbouwen van bovenlokale sportinfrastructuur subsidies verlenen aan lokale besturen en de 
door hen opgerichte rechtspersonen, rechtspersonen zonder winstoogmerk of aan een vereniging 
zoals omschreven in het decreet betreffende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, 
met maatschappelijke zetel in Vlaams-Brabant.   
 
Art. 2. 
Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moet passen binnen het sportbeleid van de 
provincie Vlaams-Brabant en beantwoorden aan de volgende criteria: 

a) volledig op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant gesitueerd zijn; 
b) een regionaal hefboomproject zijn, met een regionale uitstraling op sportief en/of recreatief 

vlak in een samenwerking tussen sportfederatie(s), gemeente(n) en/of bovenlokale 
sportclub(s). De regionale uitstraling en het bovenlokaal karakter blijken duidelijk uit het 
aanvraagdossier. Volgende elementen kunnen in aanmerking genomen worden (niet 
limitatief): 

• het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen verschillende 
gemeenten; 

• het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen een gemeente en 
sportclubs uit verschillende gemeenten; 

• het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen een gemeente en een 
sportfederatie of een sportclub met satellietclubs in verschillende gemeenten; 

• het initiatief komt voort uit een samenwerkingsverband tussen een gemeente en een 
sportclub met minstens 30 % leden uit een andere gemeenten; 

• de specificiteit van de aangeboden sporttak of de territoriale spreiding van de 
desbetreffende sportinfrastructuur; 

c) de aanvrager moet wat betreft de betrokken percelen het eigendomsrecht hebben of krijgen, 
of beschikken over een erfpacht of recht van opstal, en beschikken over de vereiste 
wettelijke vergunningen en voldoen aan de voorschriften ter zake (meer in het bijzonder met 
de wetgeving op stedenbouw en ruimtelijke ordening en de milieuwetgeving); 

d) de sportinfrastructuur moet in principe volgens de - op het moment van de aanvraag - 
gangbare reglementering van de internationale federatie(s) opgericht of uitgebouwd worden; 

e) gebaseerd zijn op een strategisch (ondernemings)plan en onderbouwd zijn door een 
gedetailleerde begroting van het project. Voor grote projecten kan de deputatie van de 
aanvrager een bijkomende uitleg en/of een bijkomende begroting per onderdeel eisen; 

f) er moeten voldoende garanties zijn voor een exploitatie op lange termijn (zowel qua 
personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van gebouwen, enz.) en men moet over een 
duidelijk promotieplan op korte en middellange termijn beschikken; 

g) een aantoonbaar kwalitatief niveau hebben, duurzaam en publieksgericht zijn en een ruime 
toegankelijkheid kunnen waarborgen: voldoende openingstijden, herkenbaarheid langs de 
openbare wegen, bewegwijzering, enz. 

h) de infrastructuur moet door personen met een handicap zelfstandig bereikbaar, betreedbaar 
en bruikbaar zijn. Tijdens de volledige duur van de werken laat de bouwheer zich adviseren 
door een gespecialiseerd bureau inzake toegankelijkheid, aangesteld door de deputatie; 

i) de medewerking van de provincie dient vermeld te worden in alle informatieve 
communicatie met derden. 

Bovendien moet de bouwheer aan de zijde van de openbare weg, en voor de duur van de bouw 
of de verbouwingswerken, duidelijk leesbaar vanaf de openbare weg, de vermelding 
aanbrengen: ‘met steun van de provincie Vlaams-Brabant’. 
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TITEL II. : AANVRAAGPROCEDURE 
 
Art. 3. 
De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie op basis van dit reglement dient schriftelijk te 
worden gericht aan de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk op 1 maart van elk jaar worden ingediend. 
De aanvraag wordt voor deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven 
tegen ontvangstbewijs. 
Art. 4. 
Bij de aanvraag tot subsidiëring moeten de volgende documenten zijn gevoegd:  

a) overeenkomstig het artikel 3 een uitvoerige projectbeschrijving (doelstellingen, doelgroep, 
planning, tijdschema, onderdelen, detail van de activiteiten, voorziene personeelsbehoeften) 
en een uitvoerig exploitatieplan voor de eerste drie jaar. Uit deze projectbeschrijving moet 
blijken dat het om een initiatief gaat waarvan de uitstraling ten minste een regionaal karakter 
heeft en dat voldoet aan alle voorwaarden, zoals omschreven in het artikel 2; 

b) een algemeen financieringsplan van de investering met vermelding van het engagement van 
de verschillende instanties en partners die bijdragen tot de financiering; 

c) de gedetailleerde jaarlijkse begrotingen voor de duur van het project, zowel met betrekking 
tot de investeringen als tot de exploitatie. Uit de jaarrekeningen en het financieringsplan 
moet blijken dat de solvabiliteit en financiële draagkracht sterk genoeg zijn om het project te 
kunnen dragen; 

d) het btw-nummer van de aanvrager en een verklaring op eer van de aftrekbaarheid van de 
btw. 

 
De volgende documenten kunnen worden opgevraagd: 

a)  het activiteitenverslag en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) van de 
laatste drie boekjaren, uitgezonderd voor nieuw opgerichte structuren;   

b)  een gecoördineerde versie van de statuten. 
  
 
Art. 5. 
De deputatie kan jaarlijks prioriteiten vaststellen betreffende de te subsidiëren types van 
sportinfrastructuur. De aanvrager kan op aanvraag van de deputatie worden uitgenodigd om 
toelichting bij het project te geven. De deputatie neemt een principiële beslissing, gesteund op het 
advies van de provinciale sportraad. Kunstgrasvelden, eenvoudige sporthallen, eenvoudige 
zwembaden en multifunctionele sportinfrastructuurprojecten zoals beschreven in het decreet van 23 
mei 2008 van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de inhaalbeweging in sportinfrastructuur via 
alternatieve financiering komen niet in aanmerking voor subsidiëring, uitgezonderd die modules 
van sportinfrastructuurprojecten die voldoen aan de door de deputatie gestelde prioriteiten. De 
kostprijs van het investeringsproject mag niet lager liggen dan 25.000 euro (incl. btw). 
 
 
Art. 6. 
De principiële goedkeuring geldt voor een periode van drie jaar, vanaf de datum van beslissing van 
de deputatie, waarbinnen de aankoop, de werken, leveringen en/of diensten moeten aangevangen 
zijn, zo niet vervalt de aanvraag. Deze principebeslissing houdt alleen een intentieverklaring maar 
geen concrete subsidieverbintenis in. 
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Art. 7. 
Voordat de deputatie een definitieve beslissing neemt, dient: 

a) het volledige (geactualiseerde) financieringsplan contractueel vast te liggen; 
b) de projectindiener zich schriftelijk te verbinden de vastgelegde sportiefrecreatieve 

bestemming te handhaven gedurende een termijn van vijftien jaar, vanaf 1 januari volgend 
op het laatste jaar waarin hij de provinciale subsidie heeft gekregen; 

c) de projectindiener zich schriftelijk te verbinden de ontvangen subsidie terug te betalen: 
- indien hij zonder toestemming van de deputatie, de bestemming van het onroerend goed, 
waarvoor de infrastructuursubsidie werd aangevraagd, gewijzigd heeft binnen een termijn 
van vijftien jaar, zoals omschreven in artikel 7b; 
- bij vereffening van de rechtspersoon die het project heeft ingediend, binnen een termijn 
van vijftien jaar, zoals omschreven in artikel 7b; 

d) de projectindiener een bankwaarborg ten gunste van de provincie te bezorgen, ter dekking 
van eventuele, toekomstige schuldvorderingen, uit hoofde van terugvorderbare subsidies:  

      - ontstaan volgens artikel 7c; 
- beslist onder toepassing van artikel 14. 
Deze bankwaarborg bedraagt 20 % van de totale toegekende subsidie en eindigt op 1 januari 
volgend op het laatste jaar waarin de projectindiener de provinciale subsidie heeft gekregen. 
De lokale besturen zijn vrijgesteld van het geven van een bankwaarborg, maar moeten wel 
bewijzen dat de eigen inbreng in de begroting is ingeschreven; 

e) de projectindiener een kopie van de bouwvergunning voor te leggen. 
 

De deputatie kan bovendien bijkomende gegevens en/of documenten opvragen, zoals bestekken, 
offertes, eigendomsbewijzen, enz. De principiële beslissing vervalt indien bovengenoemde 
documenten niet kunnen worden bezorgd. 
 
 
TITEL III. : OMVANG EN UITBETALING VAN DE SUBSIDIE 
 
Art. 8. 
De subsidie wordt verleend als financiële tegemoetkoming in de bouw of renovatie van 
sportinfrastructuur (facturen op naam van de projectindiener) en bedraagt maximaal 30 % van de in 
het financieringsplan begrote investeringskosten (inclusief btw, voor zover deze btw niet aftrekbaar 
is voor de subsidieaanvrager) en overschrijdt het bedrag van 150.000 euro niet. De provincie 
verleent geen subsidies voor werkingskosten en sportmateriaal. 
Bij de btw-plichtigen met recht op aftrek dient de subsidie altijd te worden berekend op basis van de 
werkelijke investeringskosten, dit is het bedrag exclusief btw en de omvang van het saldo zal 
hiervan afhankelijk worden gesteld. 
 
 
Art. 9. 
Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de subsidies die worden 
verstrekt door alle overige instanties die ter zake steun kunnen verlenen (o.a. de Europese Unie en 
andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen naar Belgisch en buitenlands recht), 
zodat het totaal subsidiebedrag voor het project of initiatief 80 % van de begrote en/of in rekening 
gebrachte uitgaven niet overschrijdt. 
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Art. 10. 
De deputatie kan beslissen om de subsidie in jaarlijkse schijven toe te kennen. In dit geval gebeurt 
de uitbetaling van een jaarlijkse schijf na het voorleggen van de bewijzen van de werkelijk gedane 
investeringskosten over het voorbije jaar. Het saldo zal slechts uitbetaald worden na het voorleggen 
van de eindafrekening en na controle van de provincie. 
 
Art. 11. 
De uitbetaling gebeurt na het voorleggen van de vereiste verantwoordingsstukken (betaalde 
facturen) van de werkelijk gedane investeringskosten en na controle van het project door de 
bevoegde ambtenaren van de provincie. Een overzichtslijst van de facturen moet altijd worden 
bijgevoegd. De laatst betaalde facturen moeten binnen negen maanden na de realisatie van het 
project worden ingediend. 
 
 
TITEL IV. : SLOTBEPALINGEN 
 
Art. 12. 
Ieder jaar moet de projectindiener de jaarrekening van het afgelopen boekjaar bezorgen. 
De jaarrekeningen moeten worden ingediend tot 31 december van het jaar dat volgt op het 
verstrijken van de bankwaarborg.  
 
 
Art. 13. 
De subsidieaanvrager-projectleider dient inzage van de provincie te aanvaarden in alle fasen van de 
realisatie van het initiatief. De provincie heeft altijd het recht toezicht en controle uit te oefenen op 
de aanwending van de subsidie. De bevoegde ambtenaren van de provincie kunnen in dit opzicht 
onderzoek ter plaatse verrichten, (boekhoudkundige) documenten doen overleggen of alle 
maatregelen nemen die ze nodig of nuttig achten om de juistheid en de draagwijdte van de 
verstrekte gegevens en de aanwending van de provinciale subsidie na te gaan. 
 
 
Art. 14. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 

- één of meer bepalingen van dit 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 reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk 
uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een 
bepaalde periode. 

 
 
Art. 15. 
Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 
overschrijden, is de begunstigde, 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 te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
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- na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen.  
 
Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar 
volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 
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 tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.  
 
 
Art. 16. 
Voor subsidies van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro, is de begunstigde, 
met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, gehouden om: 
- de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 
verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
- een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de 
subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen. Deze bewijsstukken moeten bij de provincie 
ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de 
subsidie werd toegekend. 
 
 
Art. 17. 
Alle betwistingen en interpretaties betreffende dit reglement en de toepassing ervan evenals alle 
onvoorziene gevallen worden beslecht door de deputatie. 
 
 
Art. 18. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. 
 
 
Leuven, 7 oktober 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, 13 oktober 2008 
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Nr. 62  Reglement pluimkrediet voor welzijnsorganisaties:  
   goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 7 oktober 2008 
   (Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op het artikel 801/0340/6401 van de provinciebegroting van 2008, 
van een bedrag van 50 000 euro voor subsidies voor verdienstelijke welzijnsorganisaties 
(pluimkrediet); goedgekeurd tijdens de tweede begrotingswijziging 2008 op 20 mei 2008; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiering en het toestaan van reservevorming door subsidietrekking; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie I "Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid" van 23 september 2008; 
 
Overwegende dat de werking van vele welzijnsorganisaties voor de meeste mensen onbekend is; 
 
Overwegende dat de sensibilisatie en het actief informeren van de Vlaams-Brabantse 
bevolking over welzijn en gezondheid een doel is van de dienst welzijn en gezondheid; 
 
Overwegende dat de dienst welzijn en gezondheid, naast het inhalen van de achterstelling 
van het aanbod in bepaalde regio's en sectoren, bestaande organisaties die niet onmiddelijk 
in de kijker lopen, wil versterken door hun aan te moedigen; 
 
Overwegende dat welzijnsorganisaties aangemoedigd kunnen worden met als doel de 
waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk te uiten of om hun werking in de kijker te 
zetten in de vorm van een subsidie en dit naar aanleiding van een jubileumviering of een 
bijzonder project of gebeurtenis. Elk evenement met als doel de bekendmaking van de 
werking gericht op een publiek ruimer dan de eigen organisatie komt hiervoor in 
aanmerking; 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende het pluimkrediet voor welzijnsorganisaties, 
wordt goedgekeurd. 
Leuven, 7 oktober 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, 13 oktober 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET PLUIMKREDIET VOOR 
WELZIJNSORGANISATIES  
 
 
Artikel 1. 
 
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 voor welzijnsorganisaties met werking in Vlaams-Brabant, 
die een evenement organiseren met als doel de waardering voor het geleverde 
vrijwilligerswerk te uiten of  hun werking in de kijker te plaatsen. 
 
 
Art. 2. 
 
Onder welzijnsorganisaties wordt verstaan in de zin van dit reglement:   

feitelijke verenigingen 
stichtingen 
vzw's 

die vallen onder volgende welzijnssectoren 
bijstand aan kinderen 
bijstand aan gezinnen (ook armoedeverenigingen) 
het algemeen welzijnwerk 
het onthaal en de integratie van minderheden 
personen met een handicap 
de ouderenzorg 
de bijzondere jeugdbijstand en jeugdhulpverlening 
het maatschappelijk opbouwwerk 
zelfhulpgroepen 
geestelijke gezondheidszorg  

die een werking hebben in Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 3. 

 
Het doel van dit reglement is de ondersteuning van welzijnsorganisaties met 

werking in Vlaams-Brabant, die de waardering van het geleverde vrijwilligerswerk willen 
uiten of  hun werking in de kijker  willen plaatsen door de organisatie van een evenement 
naar aanleiding van: 

1. Een bijzonder project of gebeurtenis, bijvoorbeeld, 
- een activiteit in het kader van de inzet van vrijwilligers 
- de plechtige opstart van een nieuw project 
- de afsluiting van een succesvol project 
- de ingebruikneming van een nieuwe vestiging 
2. Of een jubileumviering. 
 

De kosten verbonden aan dit evenement kunnen hiervoor ingediend worden. 
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Art. 4. 
 
Elke organisatie ontvangt maximaal 250 euro per evenement. 
 
 
Art. 5. 
 
De welzijnsorganisatie die voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, moet 
schriftelijk op het daartoe bestemd formulier een aanvraag indienen bij het provinciebestuur 
van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Elke organisatie kan maximaal 1 keer per jaar een aanvraag indienen. 
Deze aanvraag kan op elk moment in het werkjaar ingediend worden. 
De aanvraag wordt acht weken voorafgaand aan het evenement ingediend. 
 
 
Art. 6. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet het voorgestelde evenement aan de 
volgende criteria voldoen: 
- beantwoorden aan het doel zoals omschreven in art 3; 
- publiek worden aangekondigd; 
- vermelding van "met steun van de Provincie Vlaams-Brabant" in alle communicatie aan 
derden betreffende het evenement. 
 
 
Art. 7.  
 
De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring van de subsidieaanvraag door de 
deputatie. Indien de vereiste verantwoordingsstukken niet tijdig of volledig aan de provincie 
worden toegestuurd, wordt bij de daaropvolgende toekenning, in het geval van 
wederkerende subsidies, maximaal 50 % van het subsidiebedrag uitbetaald. 
 
 
Art. 8. 
 
Het aanvraagdossier dient volgende gegevens te bevatten: 

 identificatie van de subsidieaanvrager; 
 gedetailleerde omschrijving van het evenement; 
 omschrijving van de betrokkenheid van vrijwilligers; 
 gedetailleerde begroting van dit evenement. Enkel kosten inherent aan dit evenement 

komen in aanmerking.  
De provincie kan bijkomende informatie opvragen. Deze informatie wordt binnen een termijn van 4 
weken bezorgd. 
 
 
Art. 9. 
 
Aangezien het over een subsidie gaat, die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd 
vijftig euro niet overschrijdt is de begunstigde, 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; 



 331

- na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening met o.a. kopies van de facturen 
betreffende het gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te 
sturen; 

- deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk 3 maanden na afloop 
van het evenement.  

 
 
Art. 10. 
 
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 tot het indienen van een verslag betreffende beheer en financiële 
toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het 
werkjaar. 
 
 
Art. 11.  
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
- één of meer bepalingen van dit 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 reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde 

subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 12. 
 
Overgangsmaatregelen 2008 
 
In afwijking van art. 5, waarin wordt gesteld dat de aanvraag acht weken voorafgaand aan 
het evenement wordt ingediend, kunnen, voor het begrotingjaar 2008, welzijnsorganisaties 
die een evenement organiseerden of zullen organiseren in 2008 schriftelijk op het daartoe 
bestemd formulier een aanvraag indienen. 
 
 
Art. 13. 
 
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 63  Besluit houdende vaststelling van de sporttakkenlijst 
   Besluit van de deputatie van 9 oktober 2008 
   (Directie recreatie - dienst sport) 
 
 

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 
I. GEGEVEN. 
 
In vergadering van 20 november 2007 heeft de provincieraad het reglement betreffende de  
subsidiëring van de provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant goedgekeurd. 
In uitvoering van artikel 5 van bovenvermeld reglement heeft de deputatie op 31 januari 2008 de 
sporttakkenlijst goedgekeurd.   
 
 
II. WETGEVING EN REGLEMENTERING DIE IN DE ZAAK VAN TOEPASSING IS. 
 
Provinciaal reglement van 20 november 2007 betreffende de subsidiëring van de provinciale 
sportfederaties in Vlaams-Brabant. 
Sporttakkenlijst goedgekeurd door de deputatie op 31 januari 2008. 
 
 
III. FEITELIJKE GEGEVENS. 
 
Bij nazicht van de ingediende subsidieaanvragen van de sportfederaties voor het 
werkingsjaar 2008 werd een dossier ingediend door de Belgische bowlingfederatie afdeling 
Vlaams-Brabant.  
 
De sportdiscipline bowling is nog niet opgenomen in de sporttakkenlijst. 
 
De provinciale sportdienst stelt voor om de sporttakkenlijst aan te vullen met de discipline 
bowling en deze onder te brengen in de vrijetijdscluster internationale volksspelen. 
 
De dienst sport stelt eveneens voor om in de sporttakkenlijst enkel biljarten op te nemen. Dit 
betekent dat alle mogelijke biljartdisciplines in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring 
en dat ondermeer de disciplines carambole en snooker van de provinciale sporttakkenlijst 
worden geschrapt. 
 
De provinciale sportraad heeft, in vergadering van 15 september 2008, het voorstel tot 
aanvulling van de sporttakkenlijst besproken en gunstig geadviseerd. 
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IV. VOORSTEL VAN DE DIENST SPORT. 
 
De sportdienst stelt dan ook voor de sporttakkenlijst onder punt 57 -Vrijetijdscluster 
internationale volksspelen - aan te vullen met de discipline bowling en carambole en 
snooker te schrappen. 
  
 
Na het verslag gehoord te hebben van Karin JIROFLÉE, als lid van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  De bij besluit van de deputatie van 31 januari 2008 goedgekeurde 
sporttakkenlijst, vastgesteld in uitvoering van artikel 5 van het provinciaal reglement van 20 
november 2007 betreffende de subsidiëring van de provinciale sportfederaties in Vlaams-
Brabant wordt onder punt 57– Vrijetijdscluster internationale volksspelen aangevuld met de 
discipline bowling en worden  carambole en snooker geschrapt. 
 
Artikel 2:   De in toepassing van dit besluit aangevulde sporttakkenlijst wordt vastgesteld 
zoals in het als bijlage bij dit besluit gevoegde document. 
 
 
Leuven, 9 oktober 2008 
 
 
Aanwezig: 
Lodewijk DE WITTE, voorzitter; 
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,  
Monique SWINNEN, Tom TROCH en Walter ZELDERLOO, leden; 
Marc COLLIER, provinciegriffier. 
 
 
 
(g)Marc COLLIER  (g)Lodewijk DE WITTE 
provinciegriffier  provinciegouverneur 
 
 
Dit besluit van de deputatie wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 14 oktober 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 334

Bijlage bij het besluit van de deputatie van 9 oktober 2008. 
 
Sporttakkenlijst: nominatieve lijst van sporttakken met hun disciplines die voor subsidiëring 
in aanmerking komen zoals bepaald in artikel 5 van het provinciaal reglement van 20 
november 2007 betreffende de subsidiëring van provinciale sportfederaties in Vlaams-
Brabant. 
 
Individueel vermelde sporttakken 
1. Aikido 
2. Atletiek: loop- en kampnummers, marathon, snelwandelen, veldloop, stratenloop, ultraloop, 

jogging 
3. Autorijden: circuit, rally, rally-sprint, slalom, rittensport en karting (indoor en outdoor) 
4. Badminton 
5. Baseball – Softball 
6. Basketbal 
7. Bergklimmen: sportklimmen (rots, muur), alpinisme, ijswatervalklimmen, bergwandelen 
8. Boksen: engels boksen (olympisch) 
9. Boogschieten: doelschieten (olympisch), field 
10. Dansen: standaard (ballroom), latijns amerikaans, hedendaagse dansen 
11. Duiken: vinzwemmen, duiken, onderwaterhockey 
12. Fitness 
13. Gehandicaptensport: boccia, torbal, goalbal en de sporttakken en hun disciplines uit deze 

sporttakkenlijst 
14. Gewichtheffen – Powerliften: trekken, stoten, bench press, squat, dead lifting 
15. Golf 
16. Gymnastiek: artistiek, ritmisch, trampoline, acrobatisch, ritmisch per tuig, aerobics, 

tumbing, dubbele mintrampoline, synchroon trampoline, algemeen, rope-skipping 
17. Handbal: handbal, strandhandbal 
18. Hockey 
19. Ijshockey 
20. Ijsschaatsen: figuurschaatsen, snelschaatsen, shorttrack, synchroonschaatsen 
21. Ju-jitsu: duo-games, fighting systems 
22. Judo 
23. Kaatsen 
24. Kano-kajak: lijnvaren, slalom, polo, marathon, rivier 
25. Karate: stijl, wedstrijd (non-contact) 
26. Kendo 
27. Korfbal 
28. Krachtbal 
29. Motorrijden: motorcross, trial 
30. Oriëntatielopen: looporiëntatie, mountainbike oriëntatie, ski oriëntatie, trial oriëntatie 
31. Paardrijden: dressuur, jumping, eventing, voltige, mennen, endurance, reining 
32. Parachutisme: formation skydive, freestyle skydive, style & accuracy landing, canopy 

formation, freeflying, paraski, skysurfing 
33. Reddend zwemmen: pool, surf (beach) 
34. Roeien: boordroeien, koppelroeien 
35. Rolschaatsen: snelschaatsen, kunstschaatsen, hockey, inline hockey, downhill, skateboard 
36. Rugby 
37. Schermen: floret, degen, sabel 
38. Schieten (olympisch): geweer, pistool, running target, kleischieten 
39. Skiën: snowboard, vrijestijl, alpine, langlauf, schansspringen, nordic combined, telemark, 

speed, gras, roller, firngleiten 
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40. Speleologie 
41. Squash 
42. Taekwondo: stijl, sparring (olympisch) 
43. Tafeltennis 
44. Tennis 
45. Triatlon-duatlon: triatlon, duatlon, aquatlon, wintertriatlon 
46. Voetbal: veldvoetbal, zaalvoetbal, strandvoetbal, minivoetbal 
47. Volleybal: zaalvolleybal, strandvolleybal, parkvolleybal 
48. Wandelen 
49. Waterskiën: tornooi (figuur, schans, slalom), blootsvoets, wakeboard, racing, kabelbaan 
50. Wielrennen: weg, piste, mountainbike, veldrijden, BMX, trial, fietspolo, indoor (cyclobal, 

kunstwielrennen) 
51. Worstelen: grieks-romeins, vrijestijl 
52. Wushu 
53. Zeilen: olympische klassen, windsurfing, zwaardboot, kielboot, multihull, erkende klassen, 

klassieke yachtklassen, kitesurfen 
54. Zeilwagenrijden: zeilwagenrijden, speedsailing 
55. Zwemmen: zwemmen, waterpolo, synschroonzwemmen, schoonspringen, 

openwaterzwemmen 
 
Sporttakken behorende tot een vrijetijdscluster voor sportieve vrijetijdsbesteding: 
 
56. Vrijetijdscluster traditionele volksspelen: tradionele volkssporten 
57. Vrijetijdscluster internationale volksspelen: petanque, biljarten, darts, bowling 
58. Vrijetijdscluster dierenhobby's: hengelen, duiven-, honden- en andere dierenhobby's,   
59. Vrijetijdscluster luchtactiviteiten: modelluchtvaart, zweefvliegen 
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