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Nr. 64  Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
   (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 21 oktober 2008 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 142 Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor 
projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
2. 143 Gebruiksovereenkomst 'Haven 21': 

goedkeuring. 
   

3. 144 Afstemming van het statuut van de gedeputeerden op het statuut van de 
leden van het Vlaams parlement: 
goedkeuring. 

   
4. 145 Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD): 

eerste begrotingswijziging 2008: 
goedkeuring. 

   
5. 146  Het opstarten van de gunningsprocedure voor de levering en bedrijfsklare 

installatie van een groupware omgeving voor het provinciebestuur Vlaams-
Brabant: 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunning; 
− kosten voor de levering en bedrijfsklare installatie van een groupware 

omgeving geraamd op 275.000 euro, inclusief btw; 
− kosten voor het jaarlijks technisch en functioneel onderhoud geraamd op 

15.000 euro, inclusief btw; 
goedkeuring. 

   
6. 147 Sport: vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de algemene 

vergadering en voordracht van een vertegenwoordiger in de raad van 
bestuur van de vzw Sportpromotie Vlaams-Brabant en het Sportmuseum 
Vlaanderen vzw: 
goedkeuring. 

   
7. 148 Verzoek tot verlening van de eretitel van het ambt van gedeputeerde aan 

Wiske Ockerman: 
goedkeuring. 

   
8. 149 Vervanging van een effectief lid van de provinciale commissie voor 

ruimtelijke ordening: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van raadsbeluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 29 oktober 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 4 november 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 150 Begroting 2008: derde reeks begrotingswijzigingen: 
− gewone ontvangsten en uitgaven; 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven; 

 
− Besluiten: 

o Eerste besluit - Kredietwijzigingen 
o Tweede besluit - Leningen; 

goedkeuring. 
   

2. 152 Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende de “ duurzame en 
geïntegreerde stikstofbemesting in Vlaams-Brabant”: 
goedkeuring. 

   
3. 153 Het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de uitvoering 

van het gemeentelijk natuurbeleid: 
goedkeuring. 

   
4. 154 Aanwijzing vervanging van Ingrid Claes als lid van de Algemene 

Vergadering van de vzw Jeugdinitiatieven Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
5. 155  Opdrachthoudende vereniging Riobra: 

aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 21 november 2008; 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

   
6. 156 Aanvraag toekenning titel eregedeputeerde: 

goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 18 november 2008 
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Nr. 65 Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor   
 projecten rond duurzaam parkmanagement in Vlaams-Brabant:    
 goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 21 oktober 2008 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 526/3400/6401 van de provinciebegroting van 2008 van een bedrag 
van 50.000 euro voor subsidies aan projecten inzake parkmanagement; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant d.d. 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het feit dat de provincie in de strategische nota economie voor de legislatuur 2007-2012 het 
belang van het ondersteunen van parkmanagement benadrukt; 
 
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; 
 
Overwegende dat in de provincie reeds door verschillende instanties gewerkt wordt aan duurzaam 
parkmanagement; dat deze instanties aangeven dat er nood is aan financiële ondersteuning voor het 
uitvoeren van acties inzake parkmanagement; dat dergelijke steun voor een langere termijn een 
reglementair kader vereist;Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
VOORWERP VAN DIT REGLEMENT 
 
 
Artikel 1. 
 
§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 
aan organisaties met zetel in Vlaams-Brabant die in Vlaams-Brabant projecten ontwikkelen op het vlak 
van duurzaam parkmanagement. 
 
§2. Het betreft een subsidie voor projecten op bestaande bedrijventerreinen die reeds geheel of 
gedeeltelijk in gebruik zijn genomen door bedrijven. 
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BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
 
Art. 2. 
 
§1. 'Duurzame (economische) ontwikkeling': een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige 
generatie zonder voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun 
behoeften te voorzien (definitie van de Verenigde Naties - 1987). Het betreft een integrale benadering, met 
economische (profit), sociale (people) en ecologische (planet) aspecten. 
 
§2. 'Bedrijventerreinen' worden in deze gedefinieerd als zones die bestemd zijn voor 
de vestiging van bedrijven die niet verweven worden met andere maatschappelijke activiteiten”. 
§3. 'Duurzame bedrijventerreinen': passen in de definitie van duurzame economische ontwikkeling. Door 
het duurzaam inrichten en beheren van bedrijventerreinen kan men winst boeken op: 
 
● economisch vlak: efficiënter gebruikmaken van grondstoffen, van de ruimte enz., waardoor een 

economische meerwaarde wordt gerealiseerd; 
 

● sociaal vlak: door het samenwerken aan een betere bedrijfsomgeving wordt het bedrijventerrein een 
aangenamere omgeving om in te werken (bv. ); 
 

● ecologisch vlak: de overlast voor de omgeving (in de brede zin van het woord) wordt verminderd (door 
samenwerking wordt minder ruimte verspild, wordt efficiënter omgegaan met energie,  
afval …). 

 
§4. 'Duurzaam Parkmanagement': samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid met betrekking tot de 
kwaliteit van bedrijventerreinen, door het maken van afspraken tussen de belanghebbende partijen op het 
bedrijventerrein over de inrichting en/of het beheer van het bedrijventerrein. Het doel is het verkrijgen en op 
lange termijn behouden van een gewenst niveau van duurzaamheid, m.a.w. het realiseren van een duurzaam 
bedrijventerrein. 
 
 
BEGUNSTIGDEN EN VOORWAARDEN 
 
 
Art. 3.  
 
§1. Volgende instanties komen in aanmerking voor een provinciale subsidie voor hun projectvoorstel inzake 
parkmanagement: 
  

1° de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant; 
2° de organisaties die de werkgevers sociale partners vertegenwoordigen in het Erkend Regionaal 

 Samenwerkingsverband Vlaams-Brabant (ERSV Vlaams-Brabant); 
3° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling in Vlaams-Brabant: 

Haviland en Interleuven; 
4° de steden en gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant; 
5° een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid tussen meerdere van de onder 1° tot en met 

4° opgesomde organisaties, eventueel aangevuld met bedrijven en andere relevante organisaties, 
waarbij de meerderheid in de bestuursorganen altijd aan organisaties vermeld onder 1° tot en met 4° 
dient toe te komen. 

 
§2. Er wordt sterk aanbevolen om bij het uitvoeren van het project inzake parkmanagement een zo breed 
mogelijke samenwerking tussen de in §1 opgesomde organisaties, de bedrijven, en eventuele andere relevante 
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organisaties na te streven. Indien de samenwerking niet gebeurt in de vorm van een samenwerkingsverband 
met rechtspersoonlijkheid zoals aangegeven in §1, 5°, dan treedt de aanvrager/begunstigde, één van de 
organisaties opgesomd onder §1, 1° tot en met 4°, op als verantwoordelijke voor het project. Deze 
verantwoordelijkheid houdt in dat de aanvrager/begunstigde het officiële aanspreekpunt is in de communicatie 
met de provincie omtrent het project en de projectsubsidie, en dat de aanvrager/begunstigde de 
eindverantwoordelijkheid draagt voor het correct aanwenden van de subsidie zoals beschreven in dit 
reglement.  
 
§3. De initiatiefnemer(s) - dit wil zeggen: de aanvrager en de bij het project betrokken organisaties - moet(en) 
een financiële inbreng in het project hebben van ten minste 25%. 
 
§4. Onverminderd §3 is de subsidie cumuleerbeer met andere subsidies. De deputatie houdt bij een beslissing 
over het voor subsidie in aanmerking nemen van een project rekening met de elders aangevraagde en 
verkregen subsidies. 
 
§5. De duur van de projecten is in principe beperkt tot 24 maanden. Indien in de loop van het project 
vertraging optreedt, dan beslist de deputatie op basis van een gemotiveerde vraag van de begunstigde over een 
eventueel toestaan van een verlenging van de projectduur. 
 
Art. 4.  
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen projecten op zijn minst een initiatief te nemen op één 
van de drie vier ambitieclusters, omschreven in §1 tot en met §34: 
 
§1. ambitiecluster inzake energie: het project dient op zijn minst: 
 

- bedrijven te stimuleren om efficiënter om te gaan met energie, m.a.w. het energiegebruik te 
verminderen; 

- de mogelijkheden te onderzoeken om het gebruik van hernieuwbare energie te introduceren op het 
terrein; 

 
§2. ambitiecluster inzake ruimte: het project dient op zijn minst: 
 

- de mogelijkheden te onderzoeken om eventueel aanwezige terreinreserves in gebruik te nemen of op 
de markt te brengen; 

- de mogelijkheden te onderzoeken om collectief gebruik te maken van bedrijfsfuncties (zoals 
bijvoorbeeld parkeerplaatsen of een afvaldepot); 

- een visie uit te werken op de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein, en maatregelen uit te werken om 
de beeldkwaliteit te verbeteren waar nodig en mogelijk (belangrijke aspecten zijn: de kwaliteit van de 
openbare ruimte, de groenaanleg en het groenbeheer). 

 
§3. ambitiecluster inzake afval en reststoffen: het project dient op zijn minst:  
 

- maatregelen uit te werken inzake afvalpreventie; 
- de mogelijkheden te onderzoeken om afval en reststoffen opnieuw te gebruiken of te recycleren; 
- maatregelen uit te werken om de efficiëntie van afvalophaling te verhogen. 

 
§4. ambitiecluster inzake mobiliteit: het project dient op zijn minst: 
 

- een visie uit te werken op het aspect mobiliteit van het (de) bedrijventerrein(en), waarbij men de 
mogelijkheden onderzoekt om transportmiddelen efficiënter te gebruiken en om de multimodaliteit te 
verhogen van zowel het personen- als het goederenvervoer. 
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Indien op het (de) betrokken bedrijventerrein(en) reeds alle in dit artikel beschreven aspecten van 
duurzaamheid onderzocht en/of gerealiseerd werden, dan mag het ingediende project verzaken aan deze 
aspecten, op voorwaarde dat de aanvraag een beschrijving van de onderzoeks- en implementatieresultaten 
bevat.  
 
Art. 5. 
 
Naast de minimale ambities, omschreven in art. 4, kunnen projecten hogere ambities nastreven. Het kan gaan 
om: 
 
§1. ambities inzake meer dan één van de drievier clusters omschreven in art. 4, of hogere ambities dan de in 
art. 4 gedefinieerde minimumambities: 
 

- energie; 
- ruimte; 
- afval en reststoffen.; 
- mobiliteit. 
 

§2. initiatieven rond andere duurzaamheidsthema's, inzonderheid: 
 

- mobiliteit; 
- water; 
- beperken van hinder naar de omgeving; 
- verhogen van de kwaliteit van de werkomgeving. 
 

§3. initiatieven die de duurzaamheid van het (de) betrokken bedrijventerrein(en) verhogen. 
 
 
MANIER VAN INDIENEN EN SELECTIE 
 
Art. 6.  
 
§1. Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een aanvraag indienen bij het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
§2. Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 september van het jaar dat voorafgaat aan het 
begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. De aanvraag wordt vóór deze datum toegezonden (de 
poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
§3. De aanvraag dient te bevatten: 

 
- identificatiegegevens van de projectaanvrager; 
- een toelichting betreffende de samenwerking tussen de organisaties, zoals omschreven in art. 3 §1 en 

§2, in voorkomend geval gestaafd met intentieverklaringen, een (ontwerp)overeenkomst of 
(ontwerp)statuten; 

- beknopte gegevens betreffende naam, ligging, aard van het (de) bedrijventerrein(en) waarop het 
project zal worden uitgevoerd; 

- de ambities inzake de verschillende duurzaamheidsthema's beschreven in art. 4 en art. 5, de manier 
waarop men deze ambities wil realiseren (projectaanpak); 

- een toelichting over de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd zullen worden; 
- een tijdslijn voor het project; 
- een financieel plan voor het project, inclusief een verantwoording betreffende de gevraagde subsidie 

(doel en grootte van het gevraagde bedrag), informatie betreffende eventueel elders aangevraagde 
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en/of verkregen subsidies en informatie betreffende de eigen inbreng van de begunstigden en de 
projectpartners; 

- alle bijkomende informatie die de aanvrager nuttig acht voor de beoordeling van de aanvraag. 
 

Art. 7. 
 
Selectiecriteria 
 
De selectiecriteria bestaan uit: 
 

- ontvankelijkheidscriteria: beschreven in art. 8; 
- prioriteitscriteria: beschreven in art. 9. 

 
Art. 8. 
 
Ontvankelijkheidscriteria 
 
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de ingediende projecten aan volgende criteria 
voldoen:  
 

- het tijdig en volledig indienen van de aanvraag, zoals beschreven in art.6, in voorkomend geval art. 
17; 

- het voldoen aan de voorwaarden voor aanvragers/begunstigden, hun financiële inbreng en de 
maximum duur van het project, zoals beschreven in art. 3; 

- het voldoen aan minimale inhoudelijke eisen gedefinieerd in art 4. 
 
Art. 9. 
 
Prioriteitscriteria 
 
§1. De deputatie maakt een keuze uit de ingediende projecten die aan de in art. 8 beschreven 
ontvankelijkheidscriteria voldoen. Projecten krijgen prioriteit naarmate zij tegemoetkomen aan de volgende 
criteria: 
 

- de mate waarin men zich inzake de minimale inhoudelijke eisen, omschreven in 
art. 4, niet enkel beperkt tot het onderzoeken van de mogelijkheden, maar zich ook effectief tot 
resultaten verbindt; 

- het inzetten op méér dan één van de ambitieclusters vermeld in artikel 4 (§1-34); 
- de nagestreefde hogere ambities, zoals beschreven in art. 5, en de mate waarin men zich 

dienaangaande effectief tot resultaten verbindt; 
- het aantal bedrijven die effectief betrokken zijn bij het door middel van parkmanagement realiseren 

van maatschappelijke meerwaarden; 
- de manier waarop de resultaten van het project geregistreerd zullen worden (m.a.w. 'monitoring' van 

de verduurzaming) en de meetbaarheid van de verduurzaming op de verschillende vlakken; 
- de mate waarin samengewerkt wordt tussen de verschillende relevante organisaties, zoals beschreven 

in art. 3 § 2; 
- het nastreven van samenwerking met sociale economiebedrijven bij het uitvoeren van concrete 

initiatieven (bijvoorbeeld: groenonderhoud, aanbieden van gezinsvriendelijke diensten aan 
werknemers); 

 
§2. Op basis van bovenstaande criteria maakt de deputatie een rangschikking van de ontvankelijke projecten 
volgens prioriteit; 
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§3. Bij het beslissen over de toekenning van subsidies aan de verschillende projecten, houdt de deputatie niet 
enkel rekening met deze rangschikking, maar ook met de omvang van de gevraagde steun, en met de 
beschikbare kredieten voor de subsidie. 
 
Art. 10. 
 
§1. De deputatie beslist, binnen drie maanden na de uiterste indieningsdatum over het al dan niet in 
aanmerking nemen van de ingediende projecten voor een provinciale subsidie, en indien een project in 
aanmerking wordt genomen, over het geheel of gedeeltelijk voor subsidie in aanmerking nemen van het 
project. Per project wordt maximaal 50.000 euro subsidie toegekend, die deels aan het begin van het project 
zal worden vereffend, en deels aan het eind van het project. 
 
Art. 11.  
 
§1. De projecten die door de deputatie in aanmerking genomen worden, moeten ten laatste 6 maanden na de 
uiterste indieningsdatum (uit art. 6, in voorkomend geval art. 17) opgestart worden.  
 
§2. Een eerste schijf van 50% van het toegekende subsidiebedrag, wordt vereffend nadat de deputatie op de 
hoogte is gebracht van de start van het project.  
 
§3. Een eindverslag dient aan de deputatie gestuurd te worden. Dit verslag dient een overzicht te geven van de 
werkzaamheden van het project tot en met het einde van de werkzaamheden, en van de gedane uitgaven 
(gestaafd via facturen, loonfiches e.d.). Ook moet gerapporteerd worden over de eindresultaten van het 
project. Het resterende deel van het toegekende subsidiebedrag (50%), wordt aan de begunstigde vereffend 
wanneer de deputatie in het bezit is gesteld van dit verslag.  
 
§4. de begunstigde dient te voldoen aan de vereisten van art. 13, in voorkomend geval  
art. 14 van dit reglement. 
 
Art. 12. 
 
De volgende kosten komen in aanmerking voor subsidiëring:  
 

- de loonkosten van de parkmanager; 
- de werkingskosten; 
- studiekosten, voor zover deze betrekking hebben op de directe implementatie van initiatieven inzake 

parkmanagement op bedrijventerreinen in Vlaams-Brabant. Het kan meer bepaald gaan om studies 
inzake technische, juridische en economische haalbaarheid en implementatie. 

Art. 13. 
 
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 aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 

- 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. 

Art. 14. 
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: 
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 - de subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 

- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant de 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. 15. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
Art. 16. 
 
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. 17.  
 
§1. In afwijking van het artikel 6 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor het begrotingsjaar 2008 
ingediend worden vóór 1 december 2008. 
 
§2. In afwijking van het artikel 6 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor het begrotingsjaar 2009 
ingediend worden vóór 1 juli 2009 
Leuven, 21 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, 4 november 2008 

 
 
 
 
 
 
 



 345

Nr. 66 Instelling voor Morele Dienstverlening Vlaams-Brabant (IMD): 
  eerste begrotingswijziging 2008: goedkeuring  
  Besluit van de provincieraad van 21 oktober 2008 
  (Interne controle)  
 

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 begrotingswijzigingen; 
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging in eerste instantie van technische aard is en het gevolg is 
van het afsluiten van de rekeningen 2007; 
 
Overwegende dat deze begrotingswijziging eveneens een aantal ontvangsten en uitgaven herschikt die 
geen uitvoering zullen krijgen in het begrotingsjaar 2008; 
 
Overwegende dat er bijkomende toelichting werd verschaft bij de posten die in de initiële begroting 
nog onduidelijk waren; 
 
Overwegende dat de begrotingsaanpassingen passen binnen de voorziene meerjarenplanning en de 
kredieten in de provinciebegroting 2008 niet overschrijden; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT:Enig artikel. 
Er wordt kennisgenomen van de begrotingswijziging nummer 1, dienstjaar 2008 van de Instelling voor 
Morele Dienstverlening van Vlaams-Brabant. Het advies van de provincieraad luidt als volgt: 
- in de gewone begroting adviseert de provincieraad om 73.385,60 euro aan uitgaven te verwerpen 

wegens het facultatieve karakter van deze uitgaven, de onvoldoende toelichting bij de budgetten 
én/of de mogelijke vermenging met sociaal-culturele activiteiten die op een andere wijze 
gesubsidieerd worden. De vermindering in de uitgaven heeft een vermindering van de bijdrage 
van de provincie tot gevolg met een zelfde bedrag. De provincie dringt aan op het sluiten van een 
protocolovereenkomst waarin een duidelijk kader kan geschetst worden van de subsidiabele 
tekorten; 

- wat de buitengewone begroting betreft, tekent de provincie protest aan tegen de sterke verhoging 
van de buitengewone uitgaven door het afwentelen van 400.000 euro méér aan uitgaven voor de 
aankoop en verbouwing van het gebouw te Vilvoorde dan oorspronkelijk was afgesproken. De 
provincie adviseert dat IMD actief op zoek gaat naar een oplossing om de oorspronkelijke 
financieringsregeling te honoreren. 

 
Leuven, 21 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, 4 november 2008 
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Nr. 67  Begroting 2008: derde reeks begrotingswijzigingen: 
   goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 4 november 2008 
   (Directie financiën) 

 
 

EERSTE BESLUIT - KREDIETWIJZIGINGEN 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2008 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 11 december 2007. 
 
Gelet op de eerste reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op  
19 februari 2008. 
 
Gelet op de tweede reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op 20 mei 2008. 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie 
Vlaams-Brabant voor 2008. 
 
 
 
GEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 040/0100/7010 wordt vermeerderd met 240.000 euro en van 550.000 euro op 790.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 000/0130/7510 wordt vermeerderd met 400.000 euro en van 600.000 euro op 
1.000.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0110/7023 wordt vermeerderd met 2.080 euro en van 80.430 euro op 82.510 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 2.610 euro wordt bepaald op artikel 104/1400/7610 (nieuw) met als opgave "Ontvangsten 
schadegeval". 
 
- Het krediet van artikel 104/0170/7020 wordt vermeerderd met 670 euro en van 1.330 euro op 2.000 euro 
gebracht. 
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- Het krediet van artikel 732/0120/7020 wordt vermeerderd met 4.130 euro en van 12.200 euro op 16.330 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/7401 wordt vermeerderd met 6.610 euro en van 393.100 euro op 399.710 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0130/7020 wordt vermeerderd met 2.600 euro en van 23.500 euro op 26.100 euro 
gebracht. 
- Het krediet van artikel 735/0100/7023 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 8.000 euro op 10.000 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/7401 wordt verminderd met 12.110 euro en van 461.800 euro op 449.690 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.200 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/7020 (nieuw) met als opgave "Opbrensten 
verkoop maaltijden en dranken en prijsbepalingen". 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/7401 wordt vermeerderd met 9.980 euro en van 92.000 euro op 101.980 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0110/7020 wordt vermeerderd met 4.430 euro en van 16.000 euro op 20.430 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 560/0100/7020 (nieuw) met als opgave "Ontvangsten 
uit prestaties". 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/7021 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 4.100 euro op 10.100 euro 
gebracht. 
 
- Een krediet van 4.540 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/7610 (nieuw) met als opgave "Uitzonderlijke 
opbrengsten". 
 
- Een krediet van 40.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen e-zorgplan". 
 
- Een krediet van 13.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0250/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen - Samenwerkingen met andere overheden". 
 
- Het krediet van artikel 801/0140/7403 wordt vermeerderd met 12.480 euro en van 12.500 euro op 24.980 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/7021 wordt verminderd met 34.200 euro en van 34.200 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/7403 wordt verminderd met 39.900 euro en van 94.700 euro op 54.800 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 160/0110/7403 wordt verminderd met 14.930 euro en van 168.400 euro op 153.470 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/7403 wordt vermeerderd met 91.240 euro en van 2.729.500 euro op 
2.820.740 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 900/0100/7021 wordt vermeerderd met 3.400 euro en van 2.300 euro op 5.700 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/0120/7512 wordt vermeerderd met 92.250 euro en van 81.900 euro op 174.150 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 530/0100/7403 (nieuw) met als opgave "Subsidie 
Vlaamse overheid". 
- Het krediet van artikel 621/0300/7403 wordt verminderd met 26.000 euro en van 26.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 624/0300/7403 wordt verminderd met 26.000 euro en van 26.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0110/7021 wordt verminderd met 9.500 euro en van 9.500 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0120/7403 wordt vermeerderd met 17.230 euro en van 354.500 euro op 371.730 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0290/7021 wordt verminderd met 9.000 euro en van 9.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0493/7403 (nieuw) met als opgave 
"Overheidssubsidies OVAM". 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/7020 wordt vermeerderd met 2.500 euro en van 10.000 euro op 12.500 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/7610 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 17.000 euro op 32.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/7020 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 178.200 euro op 208.200 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/7020 wordt vermeerderd met 24.600 euro en van 245.500 euro op 270.100 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/7020 wordt verminderd met 225.000 euro en van 562.500 euro op 337.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/7403 wordt vermeerderd met 1.700 euro en van 70.000 euro op 71.700 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/7020 wordt vermeerderd met 68.000 euro en van 232.000 euro op 300.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0210/7020 wordt vermeerderd met 70.100 euro en van 279.900 euro op 350.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/7401 wordt vermeerderd met 15.400 euro en van 59.600 euro op 75.000 
euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 482/0110/7021 wordt vermeerderd met 8.180 euro en van 1.200 euro op 9.380 euro 
gebracht. 
 
 
 
 
 
 
GEWONE UITGAVEN 
 
- Het krediet van artikel 060/0200/6801 wordt vermeerderd met 2.099.860 euro en van 29.894.230 euro op 
31.994.090 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt verminderd met 1.055.020 euro en van 12.350.680 euro op 
11.295.660 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1500/6401 wordt verminderd met 530.000 euro en van 935.000 euro op 405.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 790/0300/6402 wordt vermeerderd met 94.200 euro en van 137.500 euro op 231.700 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 790/0310/6402 wordt vermeerderd met 4.400 euro en van 3.500 euro op 7.900 euro 
gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 790/0400/6402 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 000/0240/6172 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 150.000 euro op 200.000 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 350.000 euro wordt bepaald op artikel 040/0150/6420 (nieuw) met als opgave "Onwaarden 
op vorderingen". 
 
- Een krediet van 261.500 euro wordt bepaald op artikel 104/0720/6132 (nieuw) met als opgave "Kosten 
verkeersafwikkeling rond KBC gebouw en het provinciehuis". 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/6500 wordt verminderd met 7.484.600 euro en van 11.962.400 euro 
op 4.477.800 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/6501 wordt vermeerderd met 7.484.600 euro en van 10.046.600 
euro op 17.531.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 38.100 euro en van 1.058.600 euro op 
1.096.700 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt verminderd met 1.400 euro en van 62.500 euro op 
61.100 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 232.300 euro op 
264.300 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt verminderd met 1.000 euro en van 25.500 euro op 
24.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt verminderd met 100 euro en van 1.600 euro op 1.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6200 wordt vermeerderd met 48.300 euro en van 872.300 euro op 
920.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt vermeerderd met 8.700 euro en van 13.900 euro op 
22.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 703.300 euro en van 25.445.600 euro 
op 24.742.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 16.800 euro en van 1.691.000 euro op 
1.674.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met 62.300 euro en van 5.148.100 euro op 
5.085.800 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 7.800 euro en van 756.400 euro op 
748.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 400 euro en van 36.500 euro op 36.100 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt verminderd met 110.800 euro en van 925.100 euro op 
814.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt verminderd met 700 euro en van 62.200 euro op 61.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6230 wordt verminderd met 23.000 euro en van 148.300 euro op 
125.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6240 wordt vermeerderd met 508.690 euro en van 284.100 euro op 
792.790 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6251 wordt verminderd met 1.800 euro en van 21.800 euro op 
20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0101/6280 wordt vermeerderd met 200 euro en van 2.100 euro op 2.300 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0220/6120 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 547.200 euro op 
597.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0290/6131 wordt vermeerderd met 7.650 euro en van 42.350 euro op 
50.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0400/6120 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.850 euro op 850 
euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 124/0200/6133 wordt verminderd met 1.000 euro en van 1.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/6171 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 72.780 euro op 
73.780 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 105/0210/6131 wordt vermeerderd met 10.900 euro en van 74.100 euro op 
85.000 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 104/0500/6132 wordt verminderd met 4.000 euro en van 22.500 euro op 
18.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0520/6131 wordt vermeerderd met 300 euro en van 231.500 euro op 
231.800 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6000 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 17.000 euro op 
21.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6132 wordt verminderd met 8.000 euro en van 39.400 euro op 
31.400 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 671.300 euro op 
686.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1400/6180 wordt verminderd met 7.000 euro en van 35.000 euro op 
28.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt vermeerderd met 36.000 euro en van 1.243.000 euro op 
1.279.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 101/0250/6260 wordt vermeerderd met 11.400 euro en van 182.600 euro op 
194.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0200/6120 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 30.600 euro op 
60.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt vermeerderd met 42.000 euro en van 209.000 euro op 
251.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0290/6131 wordt verminderd met 12.000 euro en van 30.000 euro op 
18.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6113 wordt vermeerderd met 2.400 euro en van 132.600 euro op 
135.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0310/6132 wordt vermeerderd met 670 euro en van 33.330 euro op 
34.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0340/6131 wordt verminderd met 15.000 euro en van 30.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 131/0200/6250 wordt vermeerderd met 23.800 euro en van 303.200 euro op 
327.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt verminderd met 20.000 euro en van 430.000 euro op 
410.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 9.320 euro wordt bepaald op artikel 132/0200/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Telefoon- en gsmkosten: vorige jaren". 
 
- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt vermeerderd met 39.000 euro en van 81.000 euro op 
120.000 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 762/0200/6120 wordt verminderd met 65.000 euro en van 130.000 euro op 
65.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1400/6401 wordt verminderd met 19.000 euro en van 125.000 euro op 
106.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1430/6401 wordt verminderd met 9.500 euro en van 50.000 euro op 
40.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1580/6132 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 80.000 euro wordt bepaald op artikel 762/1585/6401 (nieuw) met als opgave 
"Samenwerking UIT project". 
 
- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 160.000 euro en van 175.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1880/6401 wordt vermeerderd met 65.000 euro en van 143.000 euro op 
208.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt verminderd met 50.000 euro en van 105.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 670.000 euro en van 1.602.600 euro op 
932.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 767/0210/6402 wordt verminderd met 16.000 euro en van 120.000 euro op 
104.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 772/0360/6401 wordt vermeerderd met 24.300 euro en van 605.000 euro op 
629.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0220/6132 wordt verminderd met 8.000 euro en van 10.000 euro op 2.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0220/6401 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 120.000 euro op 
152.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0220/6402 wordt verminderd met 42.000 euro en van 67.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/1410/6402 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 100.000 euro op 
108.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 776/0300/6401 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1350/6401 wordt verminderd met 6.800 euro en van 38.000 euro op 
31.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/1350/6402 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 19.000 euro op 
21.000 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 761/0250/6132 wordt verminderd met 35.000 euro en van 42.000 euro op 
7.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0320/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 60.000 euro op 
65.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0330/6401 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 145.000 euro op 
160.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0360/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 29.000 euro op 
39.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0410/6401 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 296.000 euro op 
316.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6000 wordt vermeerderd met 2.600 euro en van 12.700 euro op 
15.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6003 wordt vermeerderd met 5.500 euro en van 83.700 euro op 
89.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt vermeerderd met 7.300 euro en van 44.800 euro op 
52.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/6133 wordt vermeerderd met 6.400 euro en van 28.000 euro op 
34.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0110/6120 wordt verminderd met 5.200 euro en van 5.200 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0110/6131 wordt verminderd met 14.000 euro en van 19.000 euro op 
5.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0110/6132 wordt verminderd met 40.300 euro en van 62.800 euro op 
22.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0230/6132 wordt verminderd met 38.000 euro en van 38.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0240/6131 wordt vermeerderd met 15.700 euro en van 34.300 euro op 
50.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0210/6401 wordt verminderd met 2.700 euro en van 8.300 euro op 5.600 
euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 701/0320/6401 wordt verminderd met 770 euro en van 28.500 euro op 27.730 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0330/6401 wordt verminderd met 30.400 euro en van 45.400 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 701/0390/6401 wordt vermeerderd met 97.100 euro en van 60.000 euro op 
157.100 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 732/0100/6003 wordt vermeerderd met 1.650 euro en van 16.000 euro op 
17.650 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6110 wordt vermeerderd met 600 euro en van 7.000 euro op 7.600 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/6132 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 104.000 euro op 
136.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6131 wordt vermeerderd met 1.890 euro en van 40.200 euro op 
42.090 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt verminderd met 10.000 euro en van 85.900 euro op 
75.900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/6134 wordt verminderd met 2.000 euro en van 14.000 euro op 
12.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.200 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/6003 (nieuw) met als opgave 
"Grondstoffen met betrekking tot voeding". 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/6132 wordt vermeerderd met 9.980 euro en van 32.400 euro op 
42.380 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6003 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 36.000 euro op 
40.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/6133 wordt vermeerderd met 430 euro en van 2.000 euro op 2.430 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0220/6200 wordt vermeerderd met 200 euro en van 3.500 euro op 3.700 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0240/6132 wordt vermeerderd met 3.750 euro en van 258.650 euro op 
262.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0260/6401 wordt verminderd met 6.000 euro en van 110.000 euro op 
104.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0510/6401 wordt vermeerderd met 16.000 euro en van 80.000 euro op 
96.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 4.500 euro wordt bepaald op artikel 764/0540/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Startsubsidies aan gemeentelijke sportdiensten (vorige jaren)". 
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- Het krediet van artikel 764/0700/6405 wordt verminderd met 25.000 euro en van 25.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0700/6406 wordt verminderd met 25.000 euro en van 25.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0730/6405 wordt verminderd met 35.000 euro en van 35.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 764/0730/6406 wordt verminderd met 35.000 euro en van 35.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 764/0800/6401 wordt verminderd met 3.750 euro en van 5.000 euro op 1.250 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.700 euro wordt bepaald op artikel 560/0100/6132 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten". 
 
- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 38.000 euro en van 515.000 euro op 
553.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/6150 wordt verminderd met 24.000 euro en van 65.000 euro op 
41.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6002 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 34.300 euro op 
44.300 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6132 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 190.500 euro op 
209.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/6133 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 206.000 euro op 
212.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6000 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 10.200 euro op 
12.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/6132 wordt vermeerderd met 3.810 euro en van 131.000 euro op 
134.810 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6131 wordt verminderd met 5.000 euro en van 24.500 euro op 
19.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 7.200 euro en van 136.750 euro op 
143.950 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 801/0130/6405 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 100.000 euro op 
125.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 801/0195/6131 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve werking interprovinciale werkgroep sociale planning". 
 
- Het krediet van artikel 801/0195/6402 wordt verminderd met 5.500 euro en van 13.000 euro op 7.500 
euro teruggebracht. 
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- Het krediet van artikel 801/0340/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 50.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/5400/6401 wordt vermeerderd met 11.000 euro en van 22.000 euro op 
33.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 833/0700/6405 wordt verminderd met 286.240 euro en van 517.500 euro op 
231.260 euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 834/0301/6401 wordt verminderd met 4.000 euro en van 88.000 euro op 
84.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 55.000 euro wordt bepaald op artikel 833/0740/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie onderzoek vrijetijdszorgtrajectbegeleiding". 
 
- Een krediet van 203.050 euro wordt bepaald op artikel 833/0750/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidies privé-inrichtingen gehandicaptenzorg". 
 
- Een krediet van 39.080 euro wordt bepaald op artikel 843/0300/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie gemandateerde voorzieningen - privé". 
 
- Een krediet van 7.820 euro wordt bepaald op artikel 843/0300/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie gemandateerde voorzieningen - overheid". 
 
- Het krediet van artikel 835/0300/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt verminderd met 54.500 euro en van 100.000 euro op 
45.500 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 15.200 euro wordt bepaald op artikel 843/0760/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie flexibele kinderopvang". 
 
- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt vermeerderd met 35.000 euro en van 100.000 euro op 
135.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt verminderd met 32.100 euro en van 430.000 euro op 
397.900 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 7.500 euro wordt bepaald op artikel 871/0240/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan VLK". 
 
- Een krediet van 12.100 euro wordt bepaald op artikel 871/0220/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan LOGO regio Leuven". 
 
- Een krediet van 12.500 euro wordt bepaald op artikel 871/0230/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan PZ St Annendael Diest". 
 
- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 55.000 euro en van 144.850 euro op 
199.850 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 832/0200/6132 wordt vermeerderd met 62.480 euro en van 97.900 euro op 
160.380 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 160/0260/6132 wordt verminderd met 14.930 euro en van 63.400 euro op 
48.470 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/6133 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 115.000 euro op 
165.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0410/6200 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 100.000 euro op 
150.000 euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 852/0410/6230 wordt vermeerderd met 14.500 euro en van 29.000 euro op 
43.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 53.500 euro op 
63.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0310/6402 wordt verminderd met 107.000 euro en van 200.000 euro op 
93.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0320/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0340/6406 wordt vermeerderd met 332.100 euro en van 2.526.000 euro 
op 2.858.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 900/0350/6402 wordt verminderd met 147.700 euro en van 240.000 euro op 
92.300 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0140/6402 wordt vermeerderd met 91.600 euro en van 320.000 euro op 
411.600 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0300/6402 wordt verminderd met 96.000 euro en van 250.000 euro op 
154.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0700/6405 wordt verminderd met 50.000 euro en van 650.000 euro op 
600.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 500.000 euro op 
550.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/0270/6132 wordt verminderd met 4.000 euro en van 10.000 euro op 6.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt verminderd met 25.000 euro en van 76.000 euro op 
51.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 521/0510/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie POM: promotie bedrijvencentra". 
 
- Het krediet van artikel 526/0120/6401 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 120.000 euro op 
195.000 euro gebracht. 
 
- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 526/0170/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies gezinnen: project "iedereen coach"". 
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- Het krediet van artikel 526/1000/6400 wordt verminderd met 5.000 euro en van 35.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2500/6400 wordt verminderd met 4.000 euro en van 10.000 euro op 6.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2600/6401 wordt verminderd met 6.000 euro en van 11.500 euro op 5.500 
euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 526/2620/6401 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 176.250 euro op 
216.250 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 526/2620/6402 wordt verminderd met 5.000 euro en van 58.750 euro op 
53.750 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 529/0300/6403 wordt verminderd met 15.000 euro en van 30.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 621/0300/6132 wordt verminderd met 26.000 euro en van 40.000 euro op 
14.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 624/0300/6401 wordt verminderd met 26.000 euro en van 50.000 euro op 
24.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 621/0430/6401 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 622/0330/6405 (nieuw) met als opgave 
"Nationale Proeftuin Witloof". 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6002 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 18.000 euro op 
22.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0300/6134 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 8.000 euro op 
11.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt verminderd met 40.000 euro en van 166.500 euro op 
126.500 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0350/6405 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie Econet INL-ploegen". 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0360/6405 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie IGO INL-ploegen". 
 
- Het krediet van artikel 879/0800/6132 wordt verminderd met 10.000 euro en van 50.000 euro op 
40.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0305/6401 wordt verminderd met 25.500 euro en van 55.000 euro op 
29.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0320/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 210.800 euro op 
220.800 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 879/0330/6401 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 259.000 euro op 
268.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0401/6405 wordt vermeerderd met 85.000 euro en van 400.000 euro op 
485.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0401/6406 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 5.000 euro op 6.000 
euro gebracht. 
- Het krediet van artikel 879/0450/6401 wordt verminderd met 10.000 euro en van 25.200 euro op 
15.200 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 879/0870/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 50.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6120 wordt verminderd met 5.000 euro en van 10.000 euro op 5.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6131 wordt verminderd met 5.000 euro en van 10.000 euro op 5.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt vermeerderd met 188.000 euro en van 25.000 euro op 
213.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 530/0432/6402 wordt verminderd met 3.000 euro en van 25.000 euro op 
22.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 620/0210/6132 wordt verminderd met 140.000 euro en van 170.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6120 wordt verminderd met 4.000 euro en van 4.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6131 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 47.500 euro op 
72.500 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/6133 wordt vermeerderd met 22.000 euro en van 33.000 euro op 
55.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6200 wordt vermeerderd met 20.900 euro en van 285.100 euro op 
306.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6230 wordt vermeerderd met 6.030 euro en van 82.300 euro op 
88.330 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 125.000 euro op 
128.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6200 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 51.100 euro op 
56.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0100/6230 wordt vermeerderd met 1.400 euro en van 14.800 euro op 
16.200 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 300/0100/6132 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 10.000 euro op 
13.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt verminderd met 51.900 euro en van 129.800 euro op 
77.900 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt verminderd met 14.940 euro en van 37.500 euro op 
22.560 euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt verminderd met 66.200 euro en van 203.200 euro op 
137.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0200/6132 wordt verminderd met 6.100 euro en van 30.600 euro op 
24.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 300/0200/6132 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 320.000 euro op 
360.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0250/6132 wordt verminderd met 260 euro en van 121.200 euro op 
120.940 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt vermeerderd met 8.180 euro en van 2.600.000 euro op 
2.608.180 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0360/6402 wordt vermeerderd met 260 euro en van 20.000 euro op 
20.260 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 421/0291/6135 wordt verminderd met 40.000 euro en van 400.000 euro op 
360.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 421/0700/6406 wordt verminderd met 373.000 euro en van 2.273.000 euro op 
1.900.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 421/0720/6406 wordt verminderd met 200.000 euro en van 200.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 7.040 euro wordt bepaald op artikel 421/0770/6402 (nieuw) met als opgave 
"Handelaaractie Stad Leuven - nominatieve subsidie". 
 
- Het krediet van artikel 421/0800/6406 wordt verminderd met 450.000 euro en van 600.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0200/6132 wordt verminderd met 7.040 euro en van 87.000 euro op 
79.960 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 423/0290/6135 wordt verminderd met 10.000 euro en van 25.000 euro op 
15.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 1.182.600 euro wordt bepaald op artikel 421/1000/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie overdracht lokale wegen ". 
 
- Het krediet van artikel 731/0100/6133 wordt verminderd met 8.000 euro en van 20.500 euro op 
12.500 euro teruggebracht. 
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 
 
- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt verminderd met 12.738.770 euro en van 30.029.920 
euro op 17.291.150 euro teruggebracht. 
 
 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt verminderd met 1.055.020 euro en van 12.350.680 euro 
op 11.295.660 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 2.517.800 euro wordt bepaald op artikel 731/0200/2210BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop gebouwen - Internaat Tienen". 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/1511 wordt vermeerderd met 26.500 euro en van 31.320 euro op 
57.820 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2440BO  wordt vermeerderd met 600 euro en van 500 euro op 1.100 
euro gebracht. 
 
- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie Vlaamse Gemeenschap". 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/1511 wordt verminderd met 3.000 euro en van 3.000 euro op 0 euro 
teruggebracht. 
 
- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/1531 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie Telenet Foundation". 
 
- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2410BO (nieuw) met als opgave 
"Transportmaterieel". 
 
- Een krediet van 23.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2440BO (nieuw) met als opgave 
"Andere roerende investeringen". 
 
 
 
BUITENGEWONE UITGAVEN 
 
- Een krediet van 12.500 euro wordt bepaald op artikel 104/0720/2200 (nieuw) met als opgave 
"Verkeersafwikkeling rond KBC gebouw en het provinciehuis". 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2400 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 50.000 euro op 
70.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2410 wordt verminderd met 20.000 euro en van 50.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0100/2440 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 51.000 euro op 
61.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt verminderd met 465.000 euro en van 1.200.000 euro op 
735.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0810/2310 wordt verminderd met 190.000 euro en van 920.000 euro op 
730.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 104/0810/2440 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 25.000 euro op 
40.000 euro gebracht. 
 
 
- Een krediet van 8.220 euro wordt bepaald op artikel 104/0720/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Inrichting gebouwen/groot onderhoud: vorige jaren". 
 
- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/2410 (nieuw) met als opgave 
"Rollend materieel Technicon". 
 
- Het krediet van artikel 104/1220/2100 wordt verminderd met 70.300 euro en van 70.300 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 762/1580/2113 wordt verminderd met 100.000 euro en van 100.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 770/0500/2440 (nieuw) met als opgave 
"Aankoop materiaal archeologische en museumuitleendienst". 
 
- Het krediet van artikel 773/0750/2624 wordt verminderd met 400.000 euro en van 2.000.000 euro op 
1.600.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 773/0760/2624 wordt vermeerderd met 400.000 euro en van 430.000 euro op 
830.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 774/0700/2420 wordt verminderd met 15.000 euro en van 75.000 euro op 
60.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 16.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/2440 (nieuw) met als opgave 
"Investeringen streekgericht bibliotheekbeleid". 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2211 wordt vermeerderd met 2.200 euro en van 62.000 euro op 
64.200 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2300 wordt vermeerderd met 3.300 euro en van 41.800 euro op 
45.100 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 761/0101/2440 wordt vermeerderd met 2.600 euro en van 7.800 euro op 
10.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt verminderd met 250 euro en van 9.000 euro op 8.750 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 500 euro en van 54.300 euro op 
54.800 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 735/0100/2211 wordt verminderd met 15.000 euro en van 19.500 euro op 
4.500 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2310 wordt verminderd met 390 euro en van 50.500 euro op 50.110 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2400 wordt verminderd met 7.500 euro en van 17.500 euro op 
10.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 735/0100/2410 wordt verminderd met 1.650 euro en van 5.500 euro op 3.850 
euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 735/0100/2440 wordt verminderd met 1.550 euro en van 75.600 euro op 
74.050 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2211 wordt verminderd met 6.950 euro en van 70.000 euro op 
63.050 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2440 wordt vermeerderd met 6.950 euro en van 10.800 euro op 
17.750 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/2210 wordt verminderd met 4.700.000 euro en van 4.700.000 euro 
op 0 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/2400 wordt verminderd met 3.000 euro en van 5.000 euro op 2.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 752/0100/2440 wordt verminderd met 2.000 euro en van 6.000 euro op 4.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2310 wordt vermeerderd met 3.400 euro en van 22.000 euro op 
25.400 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 736/0100/2400 wordt verminderd met 3.400 euro en van 5.000 euro op 1.600 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt verminderd met 250.000 euro en van 480.000 euro op 
230.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2310 wordt vermeerderd met 750 euro en van 2.500 euro op 3.250 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt verminderd met 750 euro en van 3.750 euro op 3.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0100/2410 wordt vermeerderd met 16.000 euro en van 30.000 euro op 
46.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 92.000 euro op 
96.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 7.000 euro en van 1.575.000 euro op 
1.582.000 euro gebracht. 
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- Het krediet van artikel 760/0200/2310 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 4.000 euro op 6.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt verminderd met 8.000 euro en van 117.060 euro op 
109.060 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt verminderd met 243.000 euro en van 313.000 euro op 
70.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0300/2410 wordt verminderd met 8.000 euro en van 112.060 euro op 
104.060 euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 760/0400/2210 wordt verminderd met 110.000 euro en van 110.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt verminderd met 29.000 euro en van 64.000 euro op 
35.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2400 wordt verminderd met 21.500 euro en van 49.500 euro op 
28.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 760/0400/2440 wordt verminderd met 5.000 euro en van 19.000 euro op 
14.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2310 wordt verminderd met 3.000 euro en van 10.000 euro op 7.000 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 852/0400/2440 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 5.000 euro op 8.000 
euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 922/0740/2900 wordt verminderd met 150.000 euro en van 1.100.000 euro op 
950.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0720/2900 wordt verminderd met 700.000 euro en van 1.900.000 euro op 
1.200.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0730/2900 wordt verminderd met 2.580.000 euro en van 3.000.000 euro 
op 420.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0760/2900 wordt verminderd met 200.000 euro en van 500.000 euro op 
300.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0740/2100 wordt verminderd met 60.000 euro en van 60.000 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0740/2200 wordt verminderd met 582.500 euro en van 582.500 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 923/0750/2200 wordt verminderd met 2.000 euro en van 35.000 euro op 
33.000 euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 1.280 euro wordt bepaald op artikel 552/0700/2800 (nieuw) met als opgave 
"Herziening kapitaal Haviland". 
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- Het krediet van artikel 526/0120/2900 wordt vermeerderd met 92.250 euro en van 81.900 euro op 
174.150 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2211 wordt verminderd met 24.800 euro en van 24.800 euro op 0 
euro teruggebracht. 
 
- Een krediet van 76.900 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2200 (nieuw) met als opgave 
"Inrichting gronden en terreinen". 
 
- Het krediet van artikel 610/0200/2300 wordt verminderd met 52.100 euro en van 145.100 euro op 
93.000 euro teruggebracht. 
- Het krediet van artikel 879/0840/2270 wordt verminderd met 25.000 euro en van 49.600 euro op 
24.600 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2200 wordt verminderd met 30.000 euro en van 50.000 euro op 
20.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2300 wordt verminderd met 20.000 euro en van 25.000 euro op 
5.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0100/2440 wordt verminderd met 2.500 euro en van 10.000 euro op 7.500 
euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 106/0101/2211 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 1.950.000 euro op 
1.990.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0720/2100 wordt verminderd met 70.000 euro en van 100.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 482/0750/2260 wordt verminderd met 351.000 euro en van 867.000 euro op 
516.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 137/0300/2100 wordt verminderd met 177.000 euro en van 187.000 euro op 
10.000 euro teruggebracht. 
 
- Het krediet van artikel 124/0200/2211 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 342.000 euro op 
350.000 euro gebracht. 
 
- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt verminderd met 281.600 euro en van 1.025.000 euro op 
743.400 euro teruggebracht. 
 
Leuven, 4 november 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, 17 november 2008 
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TWEEDE BESLUIT 
 
 

(Artikel 010/0100/1701 van de buitengewone ontvangsten) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op het artikel 66 van de provinciewet en de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet, 
 
Overwegende dat de gewone middelen van de provincie ontoereikend zijn voor de financiering van de 
uitgaven, bepaald in de artikelen van de buitengewone begroting voor 2008; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 
De lening bestemd voor de financiering van algemene investeringsuitgaven (artikel 010/0100/1701) wordt met 
12.738.770 euro verlaagd en van 30.029.920 euro naar  
17.291.150 euro gebracht. 
 
Leningen in de vorm van een algemene offerteaanvraag met als gunningscriteria: 
- intrest op basis IRS of vergelijkbare referentierentevoet; 
-op renteherzieningsdatum, berekeningswijze en concrete voorwaarden nieuwe rentevoet; 
- eventuele kosten bij opname leningen. 
 
 
Artikel 2 
Deze lening is bestemd voor de financiering van  algemene investeringsuitgaven (artikel 010/0100/1701). 
 
 
 
Leuven, 4 november 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, 17 november 2008 
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Nr. 68  Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende de    
          "duurzame en geïntegreerde stikstofbemesting in  
   Vlaams-Brabant": goedkeuring 
   Besluit van de provincieraad van 4 november 2008 
   (Directie economie, landbouw en leefmilieu) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet;  
 
Gelet op haar besluit van 19 februari 2002 waarbij de provincieraad van Vlaams-Brabant het 
provinciaal reglement betreffende de duurzame en geïntegreerde stikstofbemesting in Vlaams-Brabant 
heeft goedgekeurd; 
 
Overwegende dat zowel vanuit landbouw- als vanuit milieukundig oogpunt het essentieel is om de 
land- en tuinbouwers blijvend te stimuleren naar een duurzame en geïntegreerde stikstofbemesting 
voor hun teelten; 
 
Overwegende dat de N-bemesting een cruciale rol speelt in de gewasproductie en dit zowel naar 
kwantiteit als naar kwaliteit; 
 
Gelet op het recent gewijzigde MAP waarbij land- en tuinbouwers geconfronteerd worden met een 
niet-onbelangrijk aantal controles vanuit de VLM – Afdeling Mestbank op het nitraatresidu van hun 
percelen;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 
Het door de Vlaams-Brabantse provincieraad op 19 februari 2002 goedgekeurd provinciaal reglement 
betreffende de duurzame en geïntegreerde stikstofbemesting in Vlaams-Brabant als volgt te wijzigen: 
 
Art. 3. 
De belanghebbenden die bij een door Vlaanderen erkend ontledingsstation zonder commerciële 
nevenactiviteiten zoals de verkoop van meststoffen  een stikstofindex laten berekenen met 
beoordeling van de stikstofbemestingswaarde en advies, kunnen hiervoor van de provincie een 
subsidie krijgen van 15 euro per staal. 
Deze actie beperkt zich tot de eerste 1.500 ontlede percelen aan het stikstofindex onderzoek. 
 
Deze subsidies worden aan de belanghebbenden verrekend via een korting op de factuur van het 
ontledingsstation dat de analyse heeft verricht. Het ontledingsstation prefinancieert de actie en 
vermeldt "korting provincie Vlaams-Brabant" op de factuur. Aan het erkend ontledingsstation wordt 
een voorschot toegekend van 11.250 euro per jaar. Op het einde van het jaar wordt aan de hand van 
een overzichtslijst een definitieve afrekening gemaakt. 
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Art. 7 .  
Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2008.  
 
Leuven, 4 november 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, 17 november 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE "DUURZAME EN GEÏNTEGREERDE 
STIKSTOFBEMESTING IN VLAAMS-BRABANT" 
 
 
Artikel l. 
De provincie Vlaams-Brabant organiseert een project "duurzame en geïntegreerde stikstofbemesting" in 
Vlaams-Brabant. Dit project heeft tot doel land- of tuinbouwers toe te laten om, dankzij de berekening van de 
stikstofindex, de Europese Nitraatrichtlijn te realiseren. 
 
 
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 land- of 
tuinbouwers (verkoopsactieve producenten van land- of tuinbouwproducten), die voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
- hun bedrijfszetel is gevestigd in Vlaams-Brabant; 
- zij laten de stikstofindex berekenen op één of meerdere bedrijfspercelen. 
 
 
Art. 3. 
De belanghebbenden die bij een door Vlaanderen erkend ontledingsstation zonder commerciële 
nevenactiviteiten zoals de verkoop van meststoffen een stikstofindex laten berekenen met beoordeling van 
de stikstofbemestingswaarde en advies, kunnen hiervoor van de provincie een subsidie krijgen van 15 euro per 
staal. 
Deze actie beperkt zich tot de eerste 1.500 ontlede percelen aan het stikstofindex onderzoek. 
 
Deze subsidies worden aan de belanghebbenden verrekend via een korting op de factuur van het 
ontledingsstation dat de analyse heeft verricht. Het ontledingsstation prefinanciert de actie en vermeldt 
"korting provincie Vlaams-Brabant" op de factuur. Aan het erkend ontledingsstation wordt een voorschot 
toegekend van 11.250 euro per jaar. Op het einde van het jaar wordt aan de hand van een overzichtslijst een 
definitieve afrekening gemaakt. 
 
 
Art. 4. 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in artikelen § 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. 5. 
De deputatie toetst elke subsidieaanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 6. 
De subsidie wordt slechts voorwaardelijk toegekend. Indien de bepalingen van dit reglement niet worden 
nageleefd of indien onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld, 
kan de subsidie bij beslissing van de deputatie teruggevorderd worden. 
 
 
Art. 7. 
Het reglement treedt in werking op 1 oktober 2008. 
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Nr. 69 Het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning     
           van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 4 november 2008 
  (Directie economie, landbouw en leefmilieu)  

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 879/0500/6406 van de provinciebegroting van een bedrag van 
148.800 euro voor subsidies voor de ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk 
natuurbeleid in de meerjarenplanning; 
 
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 het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van de uitvoering van de 
gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen, goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant 
op 25 juni 1996, en gewijzigd op 18 maart 2003; 
 
Gelet op de strategische nota leefmilieu voor de legislatuur 2007 - 2012; 
 
Overwegende dat de volgende strategische doelstelling uit die strategische nota leefmilieu 2007 - 
2012, namelijk 'Het verminderen van de druk op natuur, en daarmee een bijdrage leveren aan de 
Europese en Belgische doelstelling om de achteruitgang aan biodiversiteit tegen 2010 te stoppen', 
geïntegreerd en vertaald wordt als centraal beleidsaccent in bestaande en nieuwe provinciale 
beleidsinstrumenten, waaronder ook dit subsidiereglement; 
 
Overwegende dat er in functie van een optimale ondersteuning van de doelgroep gemeenten, een 
maximale afstemming met het thema natuur van de gemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst 2008 
- 2013 dient te gebeuren; 
 
Overwegende dat gemeenten een belangrijke actieve rol kunnen spelen in het stoppen van het verlies 
aan biodiversiteit, evenals een belangrijke educatief-maatschappelijke rol en voorbeeldfunctie kunnen 
opnemen in het genereren van meer aandacht voor dit belangrijke thema;  
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie landbouw en leefmilieu d.d.  
21 oktober 2008; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
Enig artikel. 
Het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk 
natuurbeleid, wordt goedgekeurd. 
Leuven, 4 november 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, 17 november 2008 
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Provinciaal Subsidiereglement 

voor de ondersteuning van de uitvoering van het Gemeentelijk Natuurbeleid 
 
 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
 
Art. 1. Doel 
 
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 de gemeenten in Vlaams-Brabant  voor de ondersteuning van het gemeentelijk natuurbeleid via de 
uitvoering van concrete natuurprojecten met een duidelijk aantoonbare meerwaarde voor de biodiversiteit. 
 
 
Art. 2. Doelgroep 
 
2.1.  De gemeente verbindt er zich toe een beleid te ontwikkelen en uit te voeren dat gericht is op de 

zorgplicht voor natuur en het stopzetten van het verlies aan biodiversiteit, met inbegrip van de 
genetische diversiteit, door instandhouding, ontwikkeling en herstel van natuur en het 
natuurlijk milieu en door het gebruik van ecosystemen en soorten.  

 
2.2. De gemeente kan individueel of via een intergemeentelijk samenwerkingsverband of samen 

met andere gemeenten, in het kader van het provinciaal natuurbeleid, een projectvoorstel 
indienen. 

 
 
Hoofdstuk II. Aanvraagmodaliteiten 
 
 
Art. 3. Toepassingsvoorwaarden 
 
3.1. Een natuurproject kan bestaan uit 1 of meerdere individuele acties. Bij voorkeur bestaat een 

natuurproject uit verschillende acties binnen één projectgebied of rond een bepaalde doelstelling 
of thema. 

 
3.2.  De actie(s) waaruit het natuurproject is samengesteld, betref(t)(fen) een in de regel eenmalige 

investering die betrekking heeft (hebben) op de concrete uitvoering van projecten op het 
terrein. De acties hebben ondubbelzinnig meer, betere en herkenbare natuur in de gemeente tot 
gevolg en een verhoging van de biodiversiteit. 
In de subsidieaanvraag zal steeds duidelijk vermeld moeten worden wat de impact van de 
realisatie van het project zal zijn op de verhoging van de biodiversiteit. Zo zal aangetoond 
worden wat het positief effect zal zijn voor fauna en flora en hoe dit effect zal opgevolgd 
worden na de uitvoering van de werken. 
Om een afstemming te krijgen tussen de diverse instrumenten die de provincie inzet bij de 
realisatie van de centrale doelstelling rond biodiversiteit, zal er bij de beoordeling van de 
ingediende projecten rond 'soortenbescherming'  bijzondere aandacht zijn voor de inpassing van 
het project binnen het soortenbeleid (aandacht voor bedreigde, kwetsbare en/of zeldzame 
soorten) van de provincie, op basis van door BRAKONA in kaart gebrachte PPS of Prioritaire 
Provinciale Soorten. 

 
 
 



 372

3.3.  Het natuurproject moet opgenomen zijn in een beknopte visie over het projectgebied of over de 
behandelde thematiek. Als bijlage I en II zijn bij wijze van voorbeeld een niet-limitatieve lijst van 
types van natuurprojecten die in aanmerking en die niet in aanmerking komen voor subsidie, 
opgenomen. 

 
3.4.  De beknopte visie bevat minimaal een omschrijving van de doelstellingen die de gemeente wil 

bereiken en de wijze waarop zij denkt die te bereiken. Indien het natuurproject is opgenomen in 
een beheersvisie, bestaand GNOP, goedgekeurd BPA/RUP of gemeentelijk milieubeleidsplan 
wordt hiernaar duidelijk verwezen. 
De beknopte visie en alle bijkomende gegevens worden verwerkt in het model van 
aanvraagformulier, bijgevoegd als bijlage III, eventueel aangevuld met meer uitgebreide 
bijlagen. 
 

3.5. Voor de actie(s) waaruit het natuurproject is opgebouwd zijn de vereiste wettelijke 
vergunningen en voorschriften in het bezit van of aangevraagd door het gemeentebestuur. 

 
3.6. Indien van toepassing, worden natuurprojecten maximaal uitgevoerd met gebruik van 

streekeigen soorten en autochtoon plantmateriaal. 
 
3.7. Projecten die in intergemeentelijk verband of samen met andere gemeenten worden uitgevoerd, 

kunnen ook in aanmerking komen. Eén gemeente of een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband treedt op als trekker en is verantwoordelijk voor de gezamenlijke 
indiening van het project, rapportering en verdere administratieve opvolging.  

 
 
Art. 4.  Procedure voor het indienen van de aanvraag tot subsidie 
 
4.1.  De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres : Provincie Vlaams-Brabant, 

Dienst leefmilieu, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
4.2.  Voor de aanvraag wordt gebruikgemaakt van het model van aanvraagformulier, bijgevoegd als 

BIJLAGE III. 
 
4.3.  Per kalenderjaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd (poststempel geldt als bewijs) : 

• de eerste vanaf 1 tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar, 
• de tweede vanaf 1 en met 31 augustus van het lopende kalenderjaar. 

 
 
Hoofdstuk III. Toekenning van de subsidie 
 
 
Art. 5. Behandeling van de aanvraag tot subsidie 
 
 
5.1.  De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist of het 

projectvoorstel in aanmerking komt voor subsidiëring. Zij stelt de maximumsubsidie vast op basis van 
de projectbegroting. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht ten laatste drie maanden na de uiterste 
data van indiening. 
 

5.2. Het natuurproject kan worden uitgevoerd tussen : 
- 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het 

daaropvolgende kalenderjaar.   
- 1 september van het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend en 15 oktober van het 

daaropvolgende kalenderjaar.  
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Art. 6.  Bedrag van de subsidie 
 
6.1. Een natuurproject is minstens begroot op 2.500 euro. 
 De provincie kan het natuurproject ondersteunen met maximaal 50 %.  

De algemene criteria voor de kwaliteitsbeoordeling van het natuurproject zijn : 
- de verwachte meerwaarde voor de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit in de 

gemeente; 
- de verwachte meerwaarde voor de algemene natuurkwaliteit of de biodiversiteit op 

bovengemeentelijk of provinciaal niveau; 
- de integratie van de verschillende acties binnen het natuurproject tot een globale 

gebiedsgerichte actie; 
- de goede verhouding tussen kosten (investering) en baten (rendement); 
- de mate van betrokkenheid van en eventuele afstemming met andere lokale actoren. 

 De maximumsubsidie bedraagt nooit meer dan 12.400 euro. 
 
6.2.  De inzet van eigen personeel of MINA-werkers voor de uitvoering van natuurprojecten wordt 

niet gesubsidieerd. 
 
6.3. De ondersteuning vanuit de provincie is cumuleerbaar met andere subsidies (bijvoorbeeld met 

subsidies van het Vlaamse Gewest  in het kader van de gemeentelijke 
Samenwerkingsovereenkomst) tot ten hoogste 80% van de totale uitgaven. Elke vorm van 
cumulatie moet duidelijk worden vermeld op het aanvraagformulier. Indien de gemeente de 
aanvraag voor een provinciale subsidie wil cumuleren met eventuele subsidies binnen het 
thema natuur van de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst, moet bovendien duidelijk 
aangegeven worden of die gewestelijke subsidie wordt aangevraagd. Die informatie moet 
toelaten om de juiste toe te kennen provinciale subsidie te berekenen. 

 
6.4. Tussen de verschillende kostenposten van de begroting kunnen er zonder voorafgaande 

toestemming, mits ervan wordt gerapporteerd bij de schriftelijke aanvraag tot uitbetaling van de 
projectsubsidie, overhevelingen gebeuren indien het bedrag van de overheveling maximaal 
20% bedraagt van de begroting. Voor overhevelingen van in totaal meer dan 20% van de 
begroting is er een voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. 

 
Art. 7. Uitbetaling 
 
7.1.  De uitbetaling van de provinciale subsidie gebeurt na het beëindigen van het natuurproject (cf. § 5.2.).  

Daartoe moeten uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar waarin het natuurproject werd beëindigd, 
de volgende stukken voorgelegd worden aan de administratie (dienst leefmilieu), op straffe van verval  
: 
- de facturen en bewijsstukken die het natuurproject voor 100% dekken (de facturen en 

bewijsstukken kunnen dateren van voor de datum van goedkeuring van de subsidieaanvraag cf. de 
bepalingen van § 5.2.) ; 

- een eindrapport of activiteitenverslag van ten hoogste 3 bladzijden met als inhoud : 
• een evaluatie van het natuurproject ; 
• een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het natuurproject ; 
• enkele foto's van het gerealiseerde natuurproject. 

 De poststempel geldt als bewijs. 
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7.2. Indien de uiteindelijke kosten lager uitvallen dan de vooropgestelde begroting in het natuurproject, 
wordt het saldo van de provinciale subsidie proportioneel in mindering gebracht. De kosten die de 
vooropgestelde begroting overschrijden, zijn ten laste van de gemeente. De gemeente zal steeds 
minstens 20 % van de onkosten dragen (cf. § 6.3.). 

 
7.3.  De subsidie kan worden geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en bovenstaande 

criteria. 
 
 
Hoofdstuk IV. Algemene toepassings- en controlemaatregelen 
 
 
Art. 8. Controle en communicatie 
 
8.1. 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. 

 
8.2. De gemeente 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 natuurproject, en dit voor zover 
de wet dit toestaat. 

 
8.3. De gemeente verbindt zich ertoe op informatieborden en in alle publicaties en persberichten in 

verband met de uitvoering en de resultaten van het door de provincie ondersteunde natuurproject 
de volgende zin te vermelden : “in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant”, en te allen 
tijde de resultaten van onderzoek, metingen, ..., voortvloeiend uit het natuurproject, ter 
beschikking te stellen van het provinciaal natuurbeleid. De gemeente dient bij publicaties en 
informatieborden gebruik te maken van het logo van de provincie Vlaams-Brabant. 
 

8.4. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in 
haar communicatie met derden. 
 

8.5. De gemeente verbindt er zich toe om alle maatregelen te nemen om het door de provincie 
ondersteunde natuurproject duurzaam in stand te houden. 

 
 
Art. 9. Sancties 
 
9.1.  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; 
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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. 
 
 
Art. 10. Inwerkingtreding 
 
10.1. Het reglement treedt in werking op 1 december 2008  en vervangt het provinciaal reglement voor 

de ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid van 18 maart 2003. 
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Nr. 70 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
De minister van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief GPI 39septies van 29 september 2008 betreffende de steun in 
personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale  politie. Principes en 
facturatie  
(Afdeling federale overheid - politie en openbare orde) 
 
 
 
 

Er wordt meegedeeld dat de ministeriële omzendbrief GPI 39septies van 29 september 2008, betreffende de 
steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie, 
bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van  
27 oktober 2008 van pagina 56955 tot en met 56957. 
 
 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 3 oktober 2008 
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Nr. 71 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 
    

ZWEDEN De heer Jean-
Jacques 
WESTERLUND 

Werd benoemd tot 
ereconsul-generaal 
van Zweden te 
Antwerpen met als 
consulair ressort het 
Vlaamse Gewest.    

ANTWERPEN 

    
HELLEENSE 
REPUBLIEK 

Mevrouw Ekaterini 
NASSIKA 

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

BRUSSEL 

    
    

 
 
Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven,  29 oktober 2008 
 
 
 
 
 
 


