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Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 18 november 2008 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   

1. 157 Vaststelling van rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel: 
goedkeuring. 

   
2. 158 Wijziging provinciaal reglement ter stimulering van 

huisvestingsinitiatieven 2: 
goedkeuring. 

   
3. 159 Wijziging provinciaal reglement ter stimulering van 

huisvestingsinitiatieven: 
goedkeuring. 

   
4. 160 Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos - Regio Zenne, Dijle en 

Pajottenland - eindvoorstel - advies: 
goedkeuring. 

   
5. 161  Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide': 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone - algemene vergadering van 9 december 2008; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 

   
6. 162 Wijziging provinciaal reglement betreffende de financiële bijdrage in de 

telefoonkosten ten gunste van geïsoleerde gehandicapten en bejaarden 
nieuw reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten die de 
vereenzaming van geïsoleerde personen doorbreken: 
goedkeuring. 

   
7. 163 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven 

afvaardiging algemene vergadering op 20 november 2008: 
goedkeuring. 

   
8. 164 Vervanging van een provinciaal vertegenwoordiger in de raad van bestuur 

van de intergemeentelijke vereniging Havicrem: 
goedkeuring. 

   
9. 165 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: 

- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 17 december 2008; 

- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 
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10. 166 Wijziging van het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor sociale-verhuurkantoren: 
goedkeuring. 

   
11. 167 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 

Vallei van de Molenbeek en van de Pontbeek: vervroegde ontbinding: 
goedkeuring. 

   
 
Deze overzichtslijsten van de provincieraad worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 2, 9 en 10 december 2008 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 168 Provinciale comptabiliteit: definitieve vaststelling van de jaarrekeningen 
van de provincie voor het jaar 2007: 
goedkeuring. 

   
2. 169 Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 

2009: 
goedkeuring. 

   
3. 171 Wijziging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van de 

provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
4. 172 Schuldovername door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest in 

het kader van het protocol inzake de overdracht van de lokale 
provinciewegen: 
goedkeuring. 

   
5. 173  Nieuw reglement 'Provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant':  

goedkeuring. 
   

6. 174 Wijziging van het provinciaal reglement 'Subsidies voor het onderhoud 
van niet-beschermde, waardevolle gebouwen': 
goedkeuring. 

   
7. 175 Erkenning van een orthodoxe parochie te Leuven: 

goedkeuring. 
   

8. 176 Aanpassing van het provinciaal pensioenreglement ter uitvoering van het 
artikel 43 van de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de 
openbare sector: 
goedkeuring. 

   
9. 177 Provinciedomein Halve Maan Diest 

renovatie minigolf 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− maximumkostprijs (incl. btw) 250.000,00 euro; 

goedkeuring. 
   

10. 178 Vervanging Wiske Ockerman als vertegenwoordiger in de algemene 
vergaderingen van Dexia Group nv en de Gemeentelijke Holding: 
goedkeuring. 
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11. 179 Schenking van de PEC-collecties Taalvaardigheid en Intercultureel 
Onderwijs aan de K.U.Leuven : 
goedkeuring. 

   
12. 180 Schenking van de PEC-collectie Opvoedingsondersteuning aan de 

Opvoedingswinkel Leuven: 
goedkeuring. 

   
13. 181 Provinciedomein Huizingen 

behuizing dieren - aanleg recreatief dierenpark: 
− goedkeuring bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat ten bedrage van 1.249.871,44 euro (incl. btw); 

goedkeuring. 
   

14. 182 Goedkeuring van de ontwerpakte van verkoop tussen de provincie Vlaams-
Brabant/stad Tienen (verkoper) en “Anemoon Park” te Oud-Turnhout 
(koper) inzake provinciale en stedelijke eigendommen te Tienen: 
goedkeuring. 

   
15. 183 Evaluatie en herstructurering van de provinciale cultuurprijzen: 

goedkeuring. 
   

16. 184 Provinciaal reglement inzake subsidies voor intergemeentelijke projecten 
jeugd en cultuur in Vlaams-Brabant: 
goedkeuring. 

   
17. 185 Goedkeuring subsidiereglement bibliotheekinnovatie in Vlaams-Brabant. 

   
18. 186 Realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied in de vallei van de 

Birrebeek en Grote Heidebeek op de grens van de gemeenten Meise en 
Kapelle-o/d-Bos: 
goedkeuring grondinnemingsplan en onteigeningsplan. 

   
19. 187 De plaatsing van personeelsadvertenties en de aankoop van 

advertentieruimte via een communicatiebureau voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant: 

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− uitgaven voor de opdracht geraamd op 810.000 euro (incl. btw); 

goedkeuring. 
20. 188 Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende subsidies voor 

projecten die het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant 
benadrukken: 
goedkeuring. 

21. 189 Goedkeuring erfgoedbeleidsplan 2009-2014: 
goedkeuring. 

   
22. 190 Nieuwe personeelsformatie: 

goedkeuring. 
   

23. 191 Ontwikkelingssamenwerking: 
opheffing oud reglement; 
goedkeuring van twee nieuwe reglementen; 
goedkeuring. 
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24. 192 Vaststelling van deontologische code voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel: 
goedkeuring. 

   
25. 193 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: 

aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de buitengewone 
algemene vergadering van 16 december 2008; 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 

   
26. 194 Intergemeentelijke vereniging Haviland: buitengewone algemene 

vergadering op 17 december 2008; 
aanwijzing van een vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 
 

27. 195 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 
Vallei van de Woluwe:  
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering van 18 december 2008; 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 
 

28. 196 Buitengewone algemene vergaderingen Ethias Gemeen Recht en 
Arbeidsongevallen op 5 januari 2009 of bij het niet bereiken van het 
quorum op 9 februari 2009: aanwijzing vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
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Nr. 73 Vaststelling van rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend  
  provinciepersoneel: goedkeuring van de bijlagen bij  
  de rechtspositieregeling  
  Besluit van de provincieraad van 18 november 2008 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op de uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 15 december 2006 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de samenstelling, 
de vergoeding van de leden en de werking van de Beroepscommissie voor tuchtzaken in uitvoering van 
het artikel 138 van het Gemeentedecreet en 134 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende vaststelling van 
de tuchtprocedure voor het statutair gemeentepersoneel in uitvoering van de artikels 129, 136 en 143 
van het gemeentedecreet en voor het statutair provinciepersoneel in uitvoering van de artikels 125, 132 
en 139 van het provinciedecreet; 
Gelet op het verslag aan de regering bij bovengenoemd uitvoeringsbesluit van 7 december 2007 ivm de 
rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 1 juli 1997 tot vaststelling van de 
personeelsformatie en het personeelsstatuut, zoals het werd gewijzigd; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is voor eind 2008 een nieuwe rechtspositieregeling vast te stellen 
voor het provinciepersoneel en hiertoe het huidige statuut van het statutair niet-onderwijzend 
provinciepersoneel en het reglement van het contractueel niet-onderwijzend provinciepersoneel en de 
bijlagen te vervangen; 
 
Overwegende dat een aantal bepalingen toegevoegd dienen te worden aan de rechtspositieregeling om 
een overzichtelijk geheel te behouden, werden volgende bijlagen toegevoegd, die integraal deel 
uitmaken van de rechtspositieregeling: 
 Bijlage 1. Diplomavoorwaarden 
 Bijlage 2. Uitgewerkte salarisschalen 
 Bijlage 3. Specifieke voorwaarden bij aanwerving en bevordering 
 Bijlage 4. Evaluatiecriteria 
 Bijlage 5. Inschakelingstabel 
 Bijlage 6. Oude weddenschalen 
 
Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
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Enig artikel. 
De rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel als bijlage bij dit besluit wordt 
goedgekeurd. 
 
Leuven, 18 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, 15 december 2008 

 
NB  Het statuut wordt als afzonderlijke bijlage bij dit nummer van het bestuursmemoriaal 
gevoegd.  
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Nr. 74 Wijziging provinciaal reglement ter stimulering van  
  huisvestingsinitiatieven 2: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 november 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2009 van een krediet op artikel 
900/0345/6406 (huisvestingsproject. en grondbeleid /subsidies huisvestingsprojecten en grondbeleid) en 
in de buitengewone dienst van de provinciebegroting 2009 van een krediet op artikel 923/0730/2900 
(huisvestingsproject. en grondbeleid / renteloze leningen huisvestingsinitiatieven); 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de financiering van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan 
verbonden werkingskosten  (B.S. 31 oktober 2007); 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (B.S. 7 december 2007); 
 
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 besluit van de provincieraad van 18 november 2003 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 1 februari 2005 tot aanpassing van het provinciaal 
reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven; 
 
Overwegende dat de strategische nota voor de legislatuur 2006-2012 voor het beleidsdomein 
huisvesting en grondbeleid erop wijst dat het aanbod sociale huurwoningen moet verhoogd zijn met een 
betere spreiding ervan over Vlaams-Brabant; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het provinciaal reglement ter stimulering van 
huisvestingsinitiatieven aan te passen; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
In heel het reglement wordt "bestendige deputatie" vervangen door "deputatie en "dienst huisvesting en 
grondbeleid" door "dienst wonen".  
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Art. 2. 
 
In artikel 2 §1 wordt 'de Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VHM), de door de VHM erkende lokale 
sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)' geschrapt. De zinsnede 'waarop artikel 80, §1 en §3 van de 
Huisvestingscode van toepassing werd verklaard, evenals elke andere initiatiefnemer', evenals de laatste 
alinea 'De provincie kan in ...' wordt geschrapt. Bij de initiatiefnemers na 'de sociale-verhuurkantoren', 
'VLABO, Vlabinvest' wordt toegevoegd. Vervolgens wordt 'elke andere initiatiefnemer' geschrapt en 
vervangen door 'alle andere initiatiefnemers'. 
 
Art. 3. 
 
In artikel 2 wordt: §5, §7, §9, §10, §11, §12 geschrapt. 
 
Art. 4. 
 
In artikel 2 §3 worden de woorden '- of koop', '(voor een huurwoning) of verkoopprijs (voor een 
koopwoning)' geschrapt.  
 
Art. 5. 
 
Artikel 2 §6 wordt hernummerd tot artikel 2 §5. 
 
Art. 6. 
 
Artikel 2 §8 wordt hernummerd tot artikel 2 §6 en de volgende alinea wordt weglaten: 
- van een kavel:de som van de oorspronkelijke aankoopprijs, eventuele infrastructuurwerken en de 

aktekosten, excl. btw, verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden. 
 
Art. 7. 
 
Artikel 2 §13 wordt hernummerd tot artikel 2 §7. De verwijzing naar artikel 17 wordt geschrapt en 
vervangen door een verwijzing naar artikel 18. 
 
Art. 8. 
 
Nieuwe definitie wordt opgenomen in het artikel 2 met volgende tekst: 

§8. Project: alle verrichtingen van een SHM die erop gericht zijn sociale huurwoningen en/of sociale 
koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of meerdere percelen die aangrenzend zijn of 
enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. Indien de realisatie gebeurt in meerdere fasen, 
worden alle woningen en/of kavels die binnen een periode van 5 jaar voor het indienen van de 
aanvraag in gebruik genomen werden, gezien als deel uitmakend van het project. 

 
Art. 9. 
 
In artikel 3 wordt 'of door samen met andere initiatiefnemers een project van koop-of huurwoningen, 
dan wel kavels te realiseren' geschrapt.  
 
Art. 10. 
 
In artikel 4 wordt 'of de samenwerking' geschrapt.  
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Art. 11. 
 
In artikel 5 worden de woorden 'koper of' vervangen door 'de'.  
 
Art. 12. 
 
In artikel 7 wordt de verwijzing naar 'artikel 12' vervangen door 'artikel 13'.  
 
Art. 13. 
 
In HoofdstukII: Procedure, wordt in de titel Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie achteraan 
'rangschikkingscriteria' toegevoegd. 
 
Art. 14. 
 
In artikel 10 wordt 'formulieren' in de eerste alinea enkelvoud. In dit artikel onder wat de aanvraag moet 
bevatten worden 'volgende gegevens:' en alle gedachtestreepjes buiten het gedachtestreepje '-een 
volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie' geschrapt.  
 
Art. 15. 
 
In artikel 12 wordt de zinsnede 'voor erkenning in aanmerking komen' vervangen door 'een 
projectsubsidie krijgen toegekend'. De verschillende rangschikkingscriteria opgesomd in dit artikel 
worden geschrapt en volgende alinea toegevoegd: 'Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking 
van de projecten doorgevoerd aan de hand van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in 
artikel 13.'  
 
Art. 16. 
 
Een nieuw artikel 13 word ingevoegd met volgende tekst: 
 
Rangschikkingscriteria  
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria: 

1°  ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels in het 
project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het project gelegen 
is en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. Hoe kleiner de 
verhouding, hoe beter het project scoort; 

2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt bepaald door 
vier voorwaarden  
 gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken;  
 gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan;  
 aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is volgens het 

RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met hun hovingen, 
openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 
tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door 
landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een 'verspreide 
bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze 
kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende 
lintbebouwing; 

 gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen en 
bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire voorzieningen 
zijn de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende voorzieningen; 
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3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het aantal 
sociale huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in het project. Hoe 
hoger deze verhouding, hoe beter de rangschikking; 

4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen 
op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen 
voorrang; 

5° mix aan woontypologieën: kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De verschillende 
doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, gehandicapten, 
kangoeroewonen, kopers, ... worden elk als een woontypologie beschouwd en staan elk voor een 
bijkomend punt. Hoe groter de mix, hoe gunstiger.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

 
1°  ruimtelijke impact: 

%  ≤ 0,50  5 punten 
% tussen  ]0,50 ; 1,00] 4 
 ]1,00 ; 1,50] 3 
 ]1,50 ; 2,00] 2 
% > 2,00 % 1 

 
2° inbreidingsgerichtheid:  

Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden 
• statistische sector:  * buurtcode 0 tot en met 5  2 punten 
  * buurtcode 6 en 7 1 
  * buurtcode 8 en 9 0 
• woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten 
  * niet gelegen in woongebied  0 
• woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten 
  * niet aansluitend 0 
• primaire voorzieningen: * zeer ruim 2 punten 
  * beperkt 1  
  * geen 0 

 
3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project:  

%  ≤ 40 % 2 punten 
% tussen  ]40 ; 50] 4 
 ]50 ; 60] 6 
% > 60 % 8 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 

 
5° mix aan woontypologieën:  

1 type 1 punt 
2 types 2  
3 types 3 
4 types 4 
≥ 5 types 5 
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De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
 
Art. 17. 
 
Artikel 13 wordt hernummerd tot artikel 14. 
 
Art. 18. 
 
Artikel 14 wordt hernummerd tot artikel 15.  
 
Art. 19. 
 
Artikel 15 wordt hernummerd tot artikel 16. In dit artikel wordt 'te' toegevoegd in laatste alinea tussen 
'ingediend' en 'worden'.  
 
Art. 20. 
 
Artikel 16 wordt hernummerd tot artikel 17. In dit artikel wordt 'gesubsidieerde' toegevoegd voor 
'woningen' en de verwijzing naar artikel 18 vervangen door artikel 19.  
 
Art. 21 
 
Artikel 17 wordt hernummerd tot artikel 18. In dit artikel worden de grensbedragen en de 
basissubsidiebedragen als volgt aangepast: grensbedrag 10.000 euro onder tweede gedachtestreepje 
wordt 20.000, grensbedrag 10.000 en 20.000 onder het derde gedachtestreepje worden respectievelijk 
20.000 en 40.000, grensbedrag 20.000 onder vierde gedachtestreepje wordt 40.000. De 
basissubsidiebedragen veranderen van 20.000, 22.000, 24.000, 26.000 naar respectievelijk 15.000, 
16.500, 18.000 en 19.500.  
 
Art. 22. 
 
Artikel 18 wordt hernummerd tot artikel 19.  
 
Art. 23. 
 
Artikel 19 wordt hernummerd tot artikel 20.  
 
Art. 24. 
 
Artikel 20 wordt hernummerd tot artikel 21. In dit artikel achteraan de eerste alinea wordt volgende 
zinsnede toegevoegd: 'of werken in het kader van energiebesparende maatregelen.'  
 
Art. 25. 
 
Artikel 21 wordt hernummerd tot artikel 22. In dit artikel wordt aan punt 1 volgende zinsnede 
toegevoegd: 'en/of werken in het kader van energiebesparende maatregelen'. Een nieuw punt 5 wordt 
ingevoegd met volgende tekst: 'Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden.' 
De verwijzing naar artikel 24 wordt aangepast door een verwijzing naar artikel 26. 
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Art. 26. 
 
In Hoofdstuk II: Procedure, wordt in de titel Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie achteraan 
'rangschikkingscriteria' toegevoegd. 
 
Art. 27. 
 
Artikel 22 wordt hernummerd tot artikel 23. In dit artikel wordt 'formulieren' in de eerste alinea 
enkelvoud. Vervolgens wordt 'volgende gegevens' 'volgende stukken' en onder wat de aanvraag moet 
bevatten wordt alles geschrapt buiten het gedachtestreepje '-een volledig ingevuld aanvraagformulier 
van de provincie' en 'een bestek van de uit te voeren werken.' 
 
Art. 28. 
 
Artikel 23 wordt hernummerd tot artikel 24.  
 
Art. 29. 
 
Artikel 24 wordt hernummerd tot artikel 25. In dit artikel worden de verschillende 
rangschikkingscriteria opgesomd geschrapt en volgende alinea toegevoegd: 'Bij budgettaire beperkingen 
wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de rangschikkingscriteria die 
beschreven worden in artikel 26.'  
 
Art. 30. 
 
Een nieuw artikel 26 wordt ingevoegd met volgende tekst: 
Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen 
op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen 
voorrang; 

2° aantal energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende maatregelen 
op het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger gerangschikt; 

3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. Hoe 
ouder de woning is, hoe gunstiger de rangschikking.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

 
1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 

2° aandeel energiebesparende maatregelen:  
% tussen  [0;40[ 1 punt 
 [40;60[ 2 
 [60;80[ 3 
% ≥ 80% 4 

 
3° bouwjaar: 

bouwjaar  < 1985 2 punten 
 ≥ 1985 1 
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De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het 
restbudget zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  

 
Art. 31. 
 
Artikel 25 word hernummerd tot artikel 27.  
 
Art. 32. 
 
Artikel 26 wordt hernummerd tot artikel 28. De duur van de lening wordt aangepast van 9 jaar naar 20 
jaar.  
 
Art. 33. 
 
Artikel 27 wordt hernummerd tot artikel 29. De verwijzing naar artikel 29 wordt veranderd in een 
verwijzing naar artikel 31. 
 
Art. 34. 
 
Artikel 28 wordt hernummerd tot artikel 30. Na de zinsnede 'Het maximumbedrag van de lening 
bedraagt 12.400 euro per woning' de rest van de eerste alinea wordt geschrapt. Volgende tekst hierna 
wordt toegevoegd: 'Indien minimaal 40% van het leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende 
maatregelen wordt het maximumbedrag van de lening naar 24.800 euro gebracht. Het leningsbedrag van 
beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale kostprijs van de uit te voeren 
werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die de initiatiefnemer elders zou verkrijgen voor de 
uitvoering van de werken.' 
In de voorlaatste alinea 'ingediende offertes' vervangen door 'het ingediende bestek'.  
 
Art. 35. 
 
Artikel 29 wordt hernummerd tot artikel 31.  
 
Art. 36. 
 
Artikel 30 wordt hernummerd tot artikel 32. De verwijzing naar artikel 29 verandert in een verwijzing 
naar artikel 31. 
 
Art. 37. 
 
De volledige titel IV wordt geschrapt. 
 
Art. 38. 
 
Titel V wordt Titel IV. 
 
Art. 39. 
 
Artikel 34 wordt hernummerd tot artikel 33. De drie gedachtestrepen wordt geschrapt en volgend 
gedachtestreep wordt toegevoegd: ' het provinciaal reglement ter stimulering van 
huisvestingsinitiatieven (Provincieraad 18 november 2003 en latere wijzigingen).' In de laatste alinea 
'de voornoemde reglementen' vervangen door 'het voornoemde reglement' en 'die reglementen' 
vervangen door 'dit reglement'.  
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Art. 40. 
 
De gecoördineerde versie gevoegd als bijlage wordt goedgekeurd.  
 
 
Leuven, 18 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, 15 december 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 393

PROVINCIAAL REGLEMENT TER STIMULERING VAN 
HUISVESTINGSINITIATIEVEN 

 
 
TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
 
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 
huisvestingsprojecten in Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren. 
 
 
Art. 2. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
§1. Initiatiefnemer: de gemeenten, de verenigingen van gemeenten (intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden), de OCMW's, verenigingen van OCMW's, het Vlaams woningfonds 
voor de grote gezinnen, de sociale-verhuurkantoren, VLABO, Vlabinvest, alle andere 
initiatiefnemers waarvan de deputatie oordeelt dat ze een opdracht van algemeen belang 
uitoefenen die erin bestaat het bouwen, kopen of verbouwen (of in goede staat houden) van 
woningen onder de voorwaarden van dit reglement te bevorderen, met inbegrip van de publiek-
private samenwerkingsverbanden die dat oogmerk nastreven. 
 
Zuiver particuliere initiatieven worden uitgesloten, alsook de initiatieven van de VMSW en de 
sociale huisvestingsmaatschappijen.  
 
§2. Vlaamse Rand: de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, 
Kortenberg, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Overijse, Sint-Genesius-
Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, 
Zaventem en Zemst. 
 
§3. Woning: elke huurwoning, bestemd voor huisvesting van een alleenstaande of een gezin, bestaande 
uit minstens twee gescheiden woonvertrekken en waarvan enerzijds de kostprijs niet hoger is dan de 
venale waarde die als maximum wordt opgelegd in het reglement bijkomende leningen en die 
anderzijds bewoond moet worden door mensen van wie het gezamenlijk belastbaar inkomen en het 
onroerend bezit voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn in het voormelde reglement voor een 
lening tegen verhoogde intrest. 
 
§4. Reglement bijkomende leningen: het provinciaal reglement voor het toekennen van bijkomende 
leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een bescheiden woning, zoals het werd 
vastgesteld door de provincieraad van 29 juni 1995, en latere wijzigingen. 
 
§5. Kandidaat-huurder(s): de persoon die zich kandidaat stelt om een via dit reglement gesubsidieerde 
huurwoning te huren, en zijn gezin.  
 
§6. Kostprijs van een woning: 
a) bij aankoop gepaard gaande met vernieuwings-werken: de som van de aankoopprijs en de 

aktekosten (registratierecht en honorarium), vermeerderd met de kostprijs van de werken, exclusief 
btw en verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden;  
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b) bij bouw: de som van de totale bouwkosten met inbegrip van de eventuele aankoopkosten van de 
bouwgrond, van eventuele infrastructuurwerken, de aktekosten, de kosten van de architect, excl. 
btw,verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden.  

 
§7. Provinciaal gemiddelde: de som van de gemiddelde prijzen van alle Vlaams-Brabantse gemeenten 
van de woonhuizen in de oppervlaktecategorie 91-180 m2 zoals bepaald in artikel 18, gedeeld door het 
aantal gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant.  
 
§8. Project: Alle verrichtingen van een SHM die erop gericht zijn sociale huurwoningen en/of sociale 
koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of meerdere percelen die aangrenzend zijn of 
enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. Indien de realisatie gebeurt in meerdere fasen, 
worden alle woningen en/of kavels die binnen een periode van 5 jaar voor het indienen van de aanvraag 
in gebruik genomen werden, gezien als deel uitmakend van het project. 
 
 
Art. 3. 
 
De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren door projectsubsidies toe te kennen voor de 
realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan. 
 
 
Art. 4. 
 
In de verschillende hypotheses aangehaald in artikel 3 mogen de werken waarop de projectsubsidie of 
de renteloze lening betrekking hebben, niet gestart zijn voordat de aanvraag overeenkomstig dit 
reglement werd ingediend en een provinciaal ambtenaar van de dienst wonen een plaatsbezoek heeft 
uitgevoerd. 
 
 
Art. 5. 
Elke initiatiefnemer die een tegemoetkoming van de provincie zoals bepaald in dit reglement, ontvangt 
voor zijn huisvestingsinitiatief, moet dit kenbaar maken aan het publiek: 
- volgens de afficheringsvoorschriften opgelegd door de dienst wonen 
- door vermelding van de provinciale betrokkenheid in het contract met de huurder. 
 
 
TITEL II PROVINCIALE PROJECTSUBSIDIE VOOR HUURWONINGEN 
 
 
HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
 
Art. 6. 
 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een provinciale projectsubsidie kan verkregen worden, moeten een 
verhoging van het aantal huurwoningen betekenen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in dit 
reglement in artikel 2 §3, hetzij via nieuwbouw, hetzij via aankoop van een woonhuis/gebouw op de 
private markt. 
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Art. 7. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het voorgestelde project aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. De kostprijs van de woning mag samen met de grond niet hoger zijn dan de maximum toegelaten 
venale waarde zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen.  
 
2. De maandelijkse maximum huurprijs wordt op elk moment bepaald door volgende formule: de 
maximum toegelaten venale waarde zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen wordt gedeeld 
door 20 jaar en vervolgens door 12 maanden.  
 
3. De woning wordt door de initiatiefnemer toegewezen aan de kandidaat-huurders aan de hand van 
de criteria bepaald in artikel 8 van dit reglement. 
 
4. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. De initiatiefnemer toont dit 
aan.  
 
5. De initiatiefnemer moet in het stadium van de aanvraag niet noodzakelijk een zakelijk recht op het 
onroerend goed hebben: het volstaat dat hij de intentie heeft om het onroerend goed naar aanleiding van 
de goedkeuring van het project te verwerven, hetzij in eigendom, via erfpachtprocedure of opstalrecht. 
Indien het een pand betreft mag de initiatiefnemer hier maximaal vijf maanden voor de aanvraag een 
zakelijk recht op verworven hebben. 

 
Bij de rangschikking van de projecten die voor een provinciale projectsubsidie in aanmerking komen, 
zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 13. 
 
 
Art.8. 
 
Met uitzondering van wat bepaald wordt in artikel 9 verbindt de initiatiefnemer die een projectsubsidie 
krijgt toegekend zich ertoe om volgende toewijzingsvoorwaarden voor de huurwoningen na te leven: 
 
- De kandidaat-huurders moeten voldoen aan de voorwaarde inzake ander onroerend bezit zoals 

opgelegd in het reglement bijkomende leningen. 
 
- De kandidaat-huurders moeten voldoen aan de voorwaarde inzake het bedrag van het gezamenlijk 

belastbaar inkomen zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen voor een lening tegen 
verhoogde intrest. 

 
- De kandidaat-huurders die een redelijke band kunnen aantonen met de gemeente waarin het 

initiatief genomen wordt, krijgen voorrang op andere aanvragers. Deze band kan aangetoond 
worden door te voldoen aan één of meerdere van volgende criteria: 
1° Maatschappelijke binding 

a) één van de kandidaat-huurders woont sinds zijn geboorte in de betrokken gemeente; 
b) één van de kandidaat-huurders behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot een gezin 

dat minimaal tien jaar in de betrokken gemeente gevestigd was; 
c) één van de kandidaat-huurders kan aantonen minstens tien jaar in de gemeente te wonen of 

gewoond te hebben. 
2° Economische binding 

Het hoofdzakelijk beroepsinkomen van één van de kandidaat-huurders vloeit voort uit een ter 
plaatse uitgeoefende betrekking bij de overheid of bij een dienst van algemeen belang. 
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3° Sociaal-culturele binding 
a)  één van de kandidaat-huurders doet een beroep op of heeft een beroep gedaan op een 

Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap; 
b) één van de kandidaat-huurders is in de gemeente lid van een sociaal-culturele instelling of 

vereniging die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. 
 

De woningen worden door de initiatiefnemer toegewezen op basis van het puntenaantal verkregen door 
toepassing van het onderstaande puntensysteem. Meer punten worden verkregen naargelang: 
a) de kandidaat-huurders een kleiner inkomen hebben; 
b) de kandidaat-huurders scoren op meerdere criteria wat betreft de band met de gemeente of het 

toepassingsgebied; 
c) de samenstelling van het gezin een zo rationeel mogelijke bezetting van de te verhuren woning 

verwezenlijkt en de overeenkomst tussen de cliëntsituatie en de maximum bezetting volgens het 
type woning zo goed mogelijk is; 

d) de huidige woonsituatie van de kandidaat-huurders slechter is. Afwijking is mogelijk voor acute 
huisvestingsproblemen.  

De verschillende aanvragen worden gerangschikt voor elk van de bovengenoemde criteria. Daarbij 
wordt aan de aanvraag van de kandidaat-huurders die het laagst scoren voor een bepaald criterium 1 
punt toegekend en krijgen de daarop volgende aanvragen van kandidaat-huurders die telkens beter 
scoren op het criterium hiervoor steeds 1 punt meer. De aanvraag waarvan de som van de punten van de 
verschillende criteria het hoogst is, wordt als eerste gerangschikt.  
 
Bij eenzelfde puntentotaal wordt een rangschikking ingevoerd tussen de verschillende criteria in de zin 
dat de kandidaat die het hoogst scoorde voor het criterium a) vier punten extra krijgt toegekend, die 
voor het criterium b) drie punten extra, die voor het criterium c) twee punten extra en die voor het 
criterium d) één punt extra. Behaalt men dan nog een zelfde puntenaantal, dan geldt de datum van 
inschrijving. 
 
 
Art. 9. 
 
Indien de initiatiefnemer door een Vlaamse regelgeving aan andere toewijzingsvoorwaarden gebonden 
is, moet geen toepassing gemaakt worden van artikel 8.  
 
 
HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria 
 
 
Art. 10. 
 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op het daartoe 
bestemde formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. 
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 februari voor de eerste selectie en vóór 1 juli voor de 
tweede selectie van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt per aangetekende brief vóór deze datum 
toegezonden; de poststempel geldt als bewijs. 
 
De aanvraag bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie. 
 
 



 397

Art. 11. 
 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een plaatsbezoek 
afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig 
bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 
 
 
Art. 12. 
 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt welke projecten een projectsubsidie krijgen 
toegekend.  
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de 
rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 13. 
 
 
Art. 13. 
 
Rangschikkingscriteria  
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria: 
 
1°  ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels in het 

project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het project gelegen is 
en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. Hoe kleiner de verhouding, 
hoe beter het project scoort; 

 
2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt bepaald door 4 

voorwaarden  
 gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken;  
 gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan;  
 aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is volgens het 

RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met hun hovingen, 
openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 
tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door 
landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een 'verspreide 
bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze 
kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing;  

 gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen en 
bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire voorzieningen zijn 
de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende voorzieningen;  

 
3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het aantal sociale 

huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in het project. Hoe hoger deze 
verhouding, hoe beter de rangschikking; 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen op 

het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen voorrang; 
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5° mix aan woontypologieën: kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De verschillende 
doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, gehandicapten, kangoeroewonen, 
kopers, ... worden elk als een woontypologie beschouwd en staan elk voor een bijkomend punt. 
Hoe groter de mix, hoe gunstiger.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
 
1° ruimtelijke impact: 

%  ≤ 0,50  5 punten 
% tussen  ]0,50 ; 1,00] 4 
 ]1,00 ; 1,50] 3 
 ]1,50 ; 2,00] 2 
% > 2,00 % 1 
 

2° inbreidingsgerichtheid:  
Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden 
• statistische sector:  * buurtcode 0 tot en met 5  2 punten 

 * buurtcode 6 en 7 1 
 * buurtcode 8 en 9 0 

• woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten 
 * niet gelegen in woongebied  0 

• woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten 
 * niet aansluitend 0 

• primaire voorzieningen: * zeer ruim 2 punten 
 * beperkt 1 

 * geen 0 
 
3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project:  

%  ≤ 40 % 2 punten 
% tussen  ]40 ; 50] 4 
 ]50 ; 60] 6 
% > 60 % 8 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 

 
5° mix aan woontypologieën:  

1 type 1 punt 
2 types 2  
3 types 3 
4 types 4 
≥ 5 types 5 

 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
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Art. 14. 
 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een subsidie werd toegekend.  
 
 
Uitbetaling van de subsidie 
 
 
Art. 15. 
 
De subsidie wordt uitbetaald nadat het bewijs van het aanvangsbevel voor de aannemer (bij 
nieuwbouw) of het bewijs van eerste verhuring in een project (bij aankoop), aangetekend werd 
toegestuurd naar de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
 
Controle realisatie 
 
 
Art. 16. 
 
Zodra het project klaar is voor verhuring wordt de dienst wonen hiervan in kennis gesteld en zal een 
provinciaal ambtenaar ter plaatse gaan om zich ervan te vergewissen dat het project is uitgevoerd zoals 
beschreven in de aanvraag.  
 
De uitbetaalde subsidie dient aangewend te worden voor het gesubsidieerde project. 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze wet moeten 
volgende stukken bezorgd worden: 
- voor een subsidie die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 

overschrijdt: een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 
subsidie; 

- voor een subsidie van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro: een verslag inzake 
beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop 
van het werkjaar. 

Deze stukken dienen uiterlijk 1 jaar na de eerste verhuring ingediend te worden bij de dienst wonen. 
 
 
Controle toewijzing 
 
 
Art. 17. 
 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de gesubsidieerde woningen het 
toewijzingsverslag en de bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 19. 
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HOOFDSTUK III: SUBSIDIEBEDRAG 
 
 
Art. 18. 
 
De subsidie bestaat uit een subsidiebedrag per gerealiseerde huurwoning die voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in dit reglement in artikel 2 §3. Het toegekende subsidiebedrag per woning varieert 
naargelang de gemeente waar het project gerealiseerd wordt, afhankelijk van de evolutie van de lokale 
prijzen op de private woonmarkt. 
 
De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de 
gemiddelde prijzen van woonhuizen in de oppervlaktecategorie 91-180 m2 die betrekking hebben op alle 
verkopingen in de gemeente van de voorgaande 3 jaren. 
 
- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen gelegen onder het provinciaal gemiddelde kunnen in 

aanmerking komen voor het basissubsidiebedrag van 15.000 euro per gerealiseerde huurwoning. 
- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 0 en 20.000 euro boven het provinciaal 

gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 10% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 16.500 euro per gerealiseerde 
huurwoning.  

- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 20.000 en 40.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 20% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 18.000 euro per gerealiseerde 
huurwoning. 

 
- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die meer dan 40.000 euro boven het provinciaal 

gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 30% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 19.500 euro per gerealiseerde 
huurwoning. 

 
Het subsidiebedrag dat de initiatiefnemer ontvangt van andere overheden en van de provincie Vlaams-
Brabant kan in totaal nooit meer dan 100 % van de kostprijs bedragen. 
 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
 
Art. 19. 
 
Met het verkrijgen van een subsidie, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een periode van 
20 jaar vanaf de uitbetaling van de subsidie, de toewijzingsvoorwaarden van het reglement na te leven 
en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de gesubsidieerde woningen 
te verkopen. 
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Art. 20. 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 
- één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd; 
- het project niet binnen 5 jaar na de uitbetaling van de subsidie werd gerealiseerd; 
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 uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals 

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode; 
- de deputatie betaalt een toegekende subsidie niet ten belope van het bedrag van een nog 

openstaande, door de provincie gevorderde terugbetaling in het kader van dit reglement. 
 
 
TITEL III RENTELOZE RENOVATIELENINGEN 
 
 
HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
 
Art. 21. 
 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een renteloze renovatielening kan verkregen worden, moeten 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken inhouden van één of meerdere gebouwen die nodig zijn 
om deze gebouwen te kunnen verhuren of werken in het kader van energiebesparende maatregelen.  
De gebouwen moeten in eigendom zijn en na de werken voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 
2 § 3 van dit reglement. Ook huurwoningen die al aan deze voorwaarden voldoen, maar waarvoor 
renovatie vereist is voor verdere verhuring komen ook in aanmerking voor een renteloze lening.  
 
 
Art. 22. 
 
Om in aanmerking te komen voor de renteloze renovatielening, moet het voorgestelde project aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
1. Het betreft renovatiewerken die nodig zijn om de woning geschikt te maken voor verhuur en/of 

werken in het kader van energiebesparende maatregelen.  
 
2. De maandelijkse maximum huurprijs wordt bepaald door volgende formule: 

de maximum toegelaten venale waarde zoals bepaald in het reglement bijkomende leningen wordt 
gedeeld door 20 jaar en vervolgens door 12 maanden.  

 
3. De woning wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen aan de criteria 

bepaald in artikel 8. Indien de initiatiefnemer door Vlaamse regelgeving aan andere 
toewijzingsvoorwaarden gebonden is, wordt de woning toegewezen aan of bewoond door 
particulieren die voldoen aan die betrokken regelgeving.  
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4. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. 
 
5. Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 
 
Bij de rangschikking van de projecten die voor een renteloze renovatielening in aanmerking komen, zal 
de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 26. 
 
 
HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie en rangschikkingscriteria 
 
 
Art. 23. 
 
Wie voor toekenning van een renteloze renovatielening in aanmerking wenst te komen, moet een 
verzoek op het daartoe bestemde formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 februari voor de eerste selectie en vóór 1 juli voor de 
tweede selectie van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt per aangetekende brief vóór deze datum 
toegezonden; de poststempel geldt als bewijs. 
 
De aanvraag bevat volgende stukken: 
- een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie; 
- een bestek van de uit te voeren werken. 
 
 
Art. 24. 
 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een plaatsbezoek 
afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig 
bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 
 
 
Art. 25. 
 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt voor welke projecten een renteloze 
renovatielening kan toegekend worden. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de 
rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 26. 
 
 
Art. 26. 
 
Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 
1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen op 

het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen voorrang; 
2° aantal energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende maatregelen op 

het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger gerangschikt; 
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3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. Hoe ouder 
de woning is, hoe gunstiger de rangschikking.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[  4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 

2° aandeel energiebesparende maatregelen:  
% tussen  [0;40[ 1 punt 
 [40;60[ 2 
 [60;80[ 3 
% ≥ 80% 4 

 
3° bouwjaar: 

bouwjaar  < 1985 2 punten 
 ≥ 1985 1 

 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten. 
 
 
Art. 27. 
 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een renteloze lening wordt toegekend. 
 
 
Toekenning en terugbetalingsmodaliteiten  
 
 
Art. 28. 
 
Voor de erkende projecten dienen de initiatiefnemers een leningsakte te ondertekenen die melding 
maakt van volgende gegevens: 
 
- De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. De duur van de lening bedraagt 

maximaal 20 jaar. 
 
 
 
- Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag wordt uitbetaald na 

het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve 
vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen. Alle 
facturen moeten voorgelegd worden ten laatste 12 maanden na datum van ondertekening van de 
akte. Voor het verstrijken van deze termijn kan mits een schriftelijk gemotiveerd verzoek gedaan 
wordt een verlenging aangevraagd worden.  

 
 - Het kapitaal wordt door de initiatiefnemer terugbetaald in jaarlijkse gelijke schijven. De eerste 

terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum van de 
uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan.  
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Controle toewijzing 
 
 
Art. 29. 
 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de woningen het toewijzingsverslag en de 
bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 31.  
 
 
HOOFDSTUK III: BEDRAG VAN DE LENING 
 
 
Art. 30. 
 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning. Indien minimaal 40% van het 
leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van de 
lening naar 24.800 euro gebracht.  
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale kostprijs 
van de uit te voeren werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die de initiatiefnemer elders zou 
verkrijgen voor de uitvoering van de werken. 
Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 
De toegestane lening bepaald in dit reglement kan steeds door de deputatie beperkt worden om 
oversubsidiëring te voorkomen. Het totale bedrag aan tegemoetkomingen die de initiatiefnemer 
ontvangt van andere overheden en van de provincie Vlaams-Brabant kan in totaal nooit meer dan 100% 
van de kostprijs bedragen.  
 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
 
Art. 31. 
 
Met het verkrijgen van een renteloze lening, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een 
periode van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de renteloze lening, de toewijzingsvoorwaarden van het 
reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de woningen die met behulp 
van een renteloze lening gerenoveerd zijn, te verkopen. 
 
 
Art. 32. 
 
De renteloze leningen worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 
- één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- en bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen : 
- het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar; 
- de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde leningen 

wordt stopgezet; 
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- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals 
bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode; 

- in geval van niet-naleving van artikel 31 kan de door de provincie gederfde opbrengst voor de 
looptijd van de lening, teruggevorderd worden tegen de wettelijke intrest.  

 
 
TITEL IV OVERGANGSBEPALINGEN 
 
 
Art. 33. 
 
Dit reglement vervangt: 
- het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven (Provincieraad 18 november 

2003 en latere wijzigingen).  
 
De door de provincie in het voornoemde reglement aangegane verbintenissen zullen volgens de 
toepassingsmodaliteiten van dit reglement worden uitgevoerd.  
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Nr. 75 Wijziging provinciaal reglement reglement ter stimulering van  
  huisvestingsinitiatieven: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 november 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting 2009 van een krediet op artikel 
900/0340/6406(huisvestingsproject. en grondbeleid / subsidies huisvestingsprojecten en grondbeleid 
bouwmaatschappijen) en in de buitengewone dienst van de provinciebegroting 2009 van een krediet op 
artikel 923/0735/2900 (huisvestingsproject. en grondbeleid / renteloze leningen huisvestingsinitiatieven 
bouwmaatschappijen); 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de financiering van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen voor de realisatie van sociale huurwoningen en de daaraan 
verbonden werkingskosten (B.S. 31 oktober 2007); 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale 
huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (B.S. 7 december 2007); 
 
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 besluit van de provincieraad van 18 november 2003 tot vaststelling van het provinciaal 
reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 1 februari 2005 tot aanpassing van het provinciaal 
reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven; 
 
Overwegende dat de strategische nota voor de legislatuur 2006-2012 voor het beleidsdomein 
huisvesting en grondbeleid erop wijst dat het aanbod sociale huurwoningen moet verhoogd zijn met een 
betere spreiding ervan over Vlaams-Brabant; 
 
Overwegend dat er aanleiding toe bestaat het provinciaal reglement ter stimulering van 
huisvestingsinitiatieven aan te passen; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
In het heel reglement wordt 'bestendige deputatie' vervangen door 'deputatie' en 'dienst huisvesting en 
grondbeleid' door 'dienst wonen'.  
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Art. 2. 
 
De naam van het reglement wordt aangepast: "provinciaal reglement ter stimulering van 
huisvestingsinitiatieven door sociale huisvestingsmaatschappijen".  
 
Art. 3. 
 
In artikel 2 §1 wordt onder initiatiefnemer alles buiten 'de Vlaamse huisvestingsmaatschappij' en 'de 
door de VMSW erkende lokale sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)' geschrapt. 'VHM' wordt 
vervangen door 'VMSW'.  
 
Art. 4. 
 
In artikel 2 wordt §2, §4, §5, §7, §9, §10, §11, §12 geschrapt. 
 
Art. 5. 
 
Artikel 2 §3 wordt hernummerd tot artikel 2 §2 en de woorden '- of koop', ' en waarvan enerzijds de 
kostprijs (voor een huurwoning) of verkoopprijs (voor een koopwoning) niet hoger is dan de venale 
waarde die als maximum wordt opgelegd in het reglement bijkomende leningen en', 'anderzijds' en 'het 
voormelde reglement voor een lening tegen verhoogde intrest' worden geschrapt. In hetzelfde artikel 
worden de woorden 'de bepalingen Vlaams sociaal huurbesluit' achteraan toegevoegd. 
 
Art. 6. 
 
Artikel 2 §6 wordt hernummerd tot artikel 2 §3. 
 
Art. 7. 
 
Artikel 2 §8 wordt hernummerd tot artikel 2 §4 en de volgende alinea worden weggelaten: 
- van een kavel:de som van de oorspronkelijke aankoopprijs, eventuele infrastructuurwerken en de 

aktekosten, excl. btw, verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen worden. 
 
Art. 8. 
 
Artikel 2 §13 wordt hernummerd tot artikel 2 §5. 
 
Art. 9. 
 
Nieuwe definitie wordt opgenomen in het artikel 2 met volgende tekst: 

§6. Project: alle verrichtingen van een SHM die erop gericht zijn sociale huurwoningen en/of 
sociale koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of meerdere percelen die 
aangrenzend zijn of enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. Indien de realisatie gebeurt 
in meerdere fasen, worden alle woningen en/of kavels die binnen een periode van 5 jaar voor het 
indienen van de aanvraag in gebruik genomen werden, gezien als deel uitmakend van het project. 

 
Art. 10. 
 
In artikel 3 'of door samen met andere initiatiefnemers een project van koop-of huurwoningen, dan wel 
kavels te realiseren' wordt geschrapt.  
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Art. 11. 
 
In artikel 4 wordt 'of de samenwerking' geschrapt.  
 
Art. 12. 
 
In artikel 5 wordt de paragraaf 'door vermelding van de provinciale betrokkenheid in het contract met 
koper of huurder.' geschrapt.  
 
Art. 13. 
 
In artikel 6 wordt de verwijzing naar 'artikel 2 §3' vervangen door 'artikel 2 §2'.  
 
Art. 14. 
 
In artikel 7 woeden de eerste en tweede paragraaf over de kostprijs van de woning en over de 
maandelijkse maximum huurprijs geschrapt. De andere paragrafen qua nummering worden aangepast. 
Vervolgens wordt in het nieuwe punt 1. 'wordt door de initiatiefnemer toegewezen aan de kandidaat-
huurders aan de hand van de criteria bepaald in artikel 8 van dit reglement' geschrapt en vervangen door 
'moet voldoen aan de definitie van dit reglement'. 
 
Art. 15. 
 
Artikel 8 wordt geschrapt. 
 
Art. 16. 
 
Artikel 9 wordt hernummerd tot artikel 8. Huidige inhoud artikel wordt geschrapt en vervangen door 
'De initiatiefnemer volgt de toewijzingsvoorwaarden zoals die hem door de Vlaamse regelgeving 
worden opgelegd.' 
 
Art. 17. 
 
In Hoofdstuk II Procedure, wordt in de titel Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie achteraan 
'rangschikkingscriteria' toegevoegd. 
 
Art. 18. 
 
Artikel 10 wordt hernummerd tot artikel 9. 'formulieren' in de eerste alinea wordt enkelvoud. In dit 
artikel onder wat de aanvraag moet bevatten 'volgende gegevens' en alle gedachtestreepjes buiten het 
gedachtestreepje '-een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie' wordt geschrapt.  
 
Art. 19. 
 
Artikel 11 wordt hernummerd tot artikel 10. 
 
Art. 20. 
 
Artikel 12 wordt hernummerd tot artikel 11. In dit artikel 'voor erkenning in aanmerking komen' wordt 
geschrapt en vervangen door 'een projectsubsidie krijgen toegekend.' De verschillende 
rangschikkingscriteria opgesomd in dit artikel worden geschrapt en volgende alinea wordt toegevoegd: 
'Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de 
rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 12.'  
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Art. 21. 
 
Een nieuw artikel 12 wordt ingevoegd met volgende tekst: 
 
Rangschikkingscriteria  
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria: 

1° ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels in het 
project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het project gelegen 
is en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. Hoe kleiner de 
verhouding, hoe beter het project scoort; 

2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt bepaald door 
vier voorwaarden:  
 gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken;  
 gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan;  
 aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is volgens het 

RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met hun hovingen, 
openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 
tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door 
landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een 'verspreide 
bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze 
kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende 
lintbebouwing;  

 gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen en 
bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire voorzieningen 
zijn de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende voorzieningen; 

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het aantal 
sociale huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in het project. Hoe 
hoger deze verhouding, hoe beter de rangschikking; 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen 

op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen 
voorrang; 

5° mix aan woontypologieën: kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De verschillende 
doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, gehandicapten, 
kangoeroewonen, kopers, ... worden elk als een woontypologie gezien en staan elk voor een 
bijkomend punt. Hoe groter de mix, hoe gunstiger.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
 

1°  ruimtelijke impact: 
%  ≤ 0,50  5 punten 
% tussen  ]0,50 ; 1,00] 4 
 ]1,00 ; 1,50] 3 
 ]1,50 ; 2,00] 2 
% > 2,00 % 1 
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2° inbreidingsgerichtheid:  
Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden 
• statistische sector:  * buurtcode 0 tot en met 5  2 punten 

 * buurtcode 6 en 7 1  
 * buurtcode 8 en 9 0  

• woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten 
 * niet gelegen in woongebied  0 

• woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten 
 * niet aansluitend 0 

• primaire voorzienigen: * zeer ruim 2 punten  
  * beperkt 1  

 * geen 0 
 

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project:  
%  ≤ 40 % 2 punten 
% tussen  ]40 ; 50] 4 
 ]50 ; 60] 6 
% > 60 % 8 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 

 
5° mix aan woontypologieën:  

1 type 1 punt 
2 types 2  
3 types 3 
4 types 4 
≥ 5 types 5 

 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
 
Art. 22. 
 
In artikel 15 wordt 'te' toegevoegd in laatste alinea tussen 'ingediend' en 'worden'.  
 
Art. 23. 
 
In artikel 16 wordt 'gesubsidieerde'  toegevoegd voor 'woningen'.  
 
Art. 24. 
 
In artikel 17 worden de grensbedragen en de basissubsidiebedragen als volgt aangepast: grensbedrag 
10.000 euro onder tweede gedachtestreepje wordt 20.000, grensbedrag 10.000 en 20.000 onder het 
derde gedachtestreepje worden respectievelijk 20.000 en 40.000, grensbedrag 20.000 onder vierde 
gedachtestreepje wordt 40.000. De basissubsidiebedragen veranderen van 20.000, 22.000, 24.000, 
26.000 naar respectievelijk 15.000, 16.500, 18.000 en 19.500.  
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Art. 25. 
 
In artikel 20 wordt achteraan de eerste alinea de volgende zinsnede toegevoegd: 'of werken in het kader 
van energiebesparende maatregelen.' En de verwijzing naar 'artikel 2 §3' wordt vervangen door 'artikel 2 
§2'.  
 
Art. 26. 
 
In artikel 21 wordt aan punt 1 de volgende zinsnede toegevoegd: 'en/of in het kader van 
energiebesparende maatregelen'. Punt 2 in dit artikel wordt geschrapt. Punt 3 wordt hernummerd naar 
punt 2 en veranderd in 'De woning wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen 
aan de voorwaarden van de Vlaamse regelgeving. Punt 4 wordt hernummerd naar punt 3. Een nieuw 
punt 4 wordt ingevoerd met volgende tekst: 'Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst 
worden.' 
De verwijzing naar artikel 24 wordt aangepast door een verwijzing naar artikel 25. 
 
Art. 27. 
 
In Hoofdstuk II wordt Procedure, in de titel Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie achteraan 
'rangschikkingscriteria' toegevoegd. 
 
Art. 28. 
 
In artikel 22 wordt 'formulieren' in de eerste alinea enkelvoud. In dit artikel wordt 'volgende gegevens' 
aangepast naar 'volgende stukken' en onder wat de aanvraag moet bevatten wordt alles geschrapt buiten 
de gedachtestreepjes '- een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie' en '- een bestek van 
de uit te voeren werken.' 
 
Art. 29. 
 
In artikel 24 worden de opgesomde rangschikkingscriteria geschrapt en de volgende alinea wordt 
toegevoegd: 'Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de 
hand van de rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 25.'  
 
Art. 30. 
 
Een nieuw artikel 25 wordt ingevoegd met volgende tekst: 
Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen 
op het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen 
voorrang; 

2° aandeel energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende 
maatregelen op het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger 
gerangschikt; 

3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. Hoe 
ouder de woning is, hoe gunstiger de rangschikking.  
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Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
 

1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  
% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 
 

2° aantal energiebesparende maatregelen:  
% tussen  [0;40[ 1 punt 
 [40;60[ 2 
 [60;80[ 3 
% ≥ 80% 4 

 
3° bouwjaar: 

bouwjaar  < 1985 2 punten 
 ≥ 1985 1 

 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
 
Art. 31. 
 
Artikel 25 wordt hernummerd tot artikel 26. 
 
Art. 32. 
 
Artikel 26 wordt hernummerd tot artikel 27. De duur van de lening wordt aangepast van 9 jaar naar 20 
jaar.  
 
Art. 33. 
 
Artikel 27 wordt hernummerd tot artikel 28 en de verwijzing naar artikel 29 wordt vervangen door een 
verwijzing naar artikel 30. 
 
Art. 34. 
 
Artikel 28 wordt hernummerd tot artikel 29. Na de zinsnede 'Het maximumbedrag van de lening 
bedraagt 12.400 euro per woning' wordt de rest van de eerste alinea geschrapt. Volgende tekst wordt 
hierna toegevoegd: 'Indien minimaal 40% van het leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende 
maatregelen wordt het maximumbedrag van de lening naar 24.800 euro gebracht. Het leningsbedrag van 
beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100 % van de totale kostprijs van de uit te voeren 
werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die de initiatiefnemer elders zou verkrijgen voor de 
uitvoering van de werken.' 
In de volgende alinea wordt 'ingediende offertes' vervangen door 'het ingediende bestek'.  
De laatste alinea wordt geschrapt.  
 
Art. 35. 
 
Artikel 29 wordt hernummerd tot artikel 30.  
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Art. 36. 
 
Artikel 30 wordt hernummerd tot artikel 31. De verwijzing naar artikel 29 wordt vervangen door een 
verwijzing naar artikel 30.  
 
Art. 37. 
 
De volledige titel IV wordt geschrapt. 
 
Art. 38. 
 
Titel V wordt  Titel IV. 
 
Art. 39. 
 
Artikel 34 wordt hernummerd tot artikel 32. De drie gedachtestrepen worden geschrapt en volgende 
gedachtestreep wordt toegevoegd: '- het provinciaal reglement ter stimulering van 
huisvestingsinitiatieven (Provincieraad 18 november 2003 en latere wijzigingen).' In de laatste alinea 
wordt 'de voornoemde reglementen' vervangen door 'het voornoemde reglement' en 'die reglementen' 
vervangen door 'dit reglement'.  
 
Art. 40. 
 
De gecoördineerde versie gevoegd als bijlage wordt goedgekeurd.  
 
 
Leuven, 18 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, 15 december 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT TER STIMULERING VAN HUISVESTINGSINITIATIEVEN 
DOOR SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN 

 
 
TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
 
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 huisvestingsprojecten in 
Vlaams-Brabant van de hieronder vermelde initiatiefnemers stimuleren. 
 
 
Art. 2. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
§1. Initiatiefnemer: de Vlaamse huisvestingsmaatschappij (VMSW), de door de VMSW erkende lokale 

sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's). 
 
§2. Woning: elke huurwoning, bestemd voor huisvesting van een alleenstaande of een gezin, bestaande 

uit minstens twee gescheiden woonvertrekken die bewoond moet worden door mensen van wie het 
gezamenlijk belastbaar inkomen en het onroerend bezit voldoen aan de voorwaarden die opgelegd 
zijn in de bepalingen van het Vlaams sociaal huurbesluit. 

 
§3. Kandidaat-huurder(s): de persoon die zich kandidaat stelt om een via dit reglement gesubsidieerde 

huurwoning te huren, en zijn gezin.  
 

§4. Kostprijs: -van een woning: a) bij aankoop gepaard gaande met vernieuwingswerken: de som 
van de aankoopprijs en de aktekosten (registratierecht en 
honorarium), vermeerderd met de kostprijs van de werken, exclusief 
btw en verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen 
worden;  
b) bij bouw: de som van de totale bouwkosten met inbegrip van de 
eventuele aankoopkosten van de bouwgrond, van eventuele 
infrastructuurwerken, de aktekosten, de kosten van de architect, 
excl. btw, verminderd met andere subsidies die kunnen verkregen 
worden.  

 
§5. Provinciaal gemiddelde: de som van de gemiddelde prijzen van alle Vlaams-Brabantse gemeenten 

van de woonhuizen in de oppervlaktecategorie 91-180 m2 zoals bepaald in artikel 17, gedeeld door 
het aantal gemeenten in de provincie Vlaams-Brabant.  

 
§6. Project: alle verrichtingen van een SHM die erop gericht zijn sociale huurwoningen en/of sociale 

koopwoningen en/of sociale kavels te realiseren op één of meerdere percelen die aangrenzend zijn 
of enkel gescheiden zijn door openbare infrastructuur. Indien de realisatie gebeurt in meerdere 
fasen, worden alle woningen en/of kavels die binnen een periode van 5 jaar voor het indienen van 
de aanvraag in gebruik genomen werden, gezien als deel uitmakend van het project. 

Art. 3. 
 
De provincie kan huisvestingsinitiatieven stimuleren door projectsubsidies toe te kennen voor de 
realisatie van huurwoningen of door renteloze renovatieleningen toe te staan.  



 415

Art. 4. 
 
In de verschillende hypotheses aangehaald in artikel 3 mogen de werken waarop de projectsubsidie of 
de renteloze lening betrekking hebben, niet gestart zijn voordat de aanvraag overeenkomstig dit 
reglement werd ingediend en een provinciaal ambtenaar van de dienst wonen een plaatsbezoek heeft 
uitgevoerd. 
 
 
Art. 5. 
 
Elke initiatiefnemer die een tegemoetkoming van de provincie zoals bepaald in dit reglement, ontvangt 
voor zijn huisvestingsinitiatief, moet dit kenbaar maken aan het publiek volgens de 
afficheringsvoorschriften opgelegd door de dienst wonen. 
 
 
TITEL II PROVINCIALE PROJECTSUBSIDIE VOOR HUURWONINGEN 
 
 
HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
 
Art. 6. 
 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een provinciale projectsubsidie kan verkregen worden, moeten een 
verhoging van het aantal huurwoningen betekenen die voldoen aan de voorwaarden gesteld in dit 
reglement in artikel 2 §2, hetzij via nieuwbouw, hetzij via aankoop van een woonhuis/gebouw op de 
private markt. 
 
 
Art. 7.  
 
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie, moet het voorgestelde project aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
 
1. De woning moet voldoen aan de definitie van dit reglement.  
 
2. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. De initiatiefnemer toont dit 

aan. 
 
3. De initiatiefnemer moet in het stadium van de aanvraag niet noodzakelijk een zakelijk recht op het 

onroerend goed hebben: het volstaat dat hij de intentie heeft om het onroerend goed naar aanleiding 
van de goedkeuring van het project te verwerven, hetzij in eigendom, via erfpachtprocedure of 
opstalrecht. Indien het een pand betreft mag de initiatiefnemer hier maximaal vijf maanden voor de 
aanvraag een zakelijk recht op verworven hebben. 

 
Bij de rangschikking van de projecten die voor een provinciale projectsubsidie in aanmerking komen, 
zal de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 12. 
 
 
Art. 8.  
 
De initiatiefnemer volgt de toewijzingsvoorwaarden zoals die hem door de Vlaamse regelgeving 
worden opgelegd.  
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HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria 
 
 
Art. 9. 
 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op het daartoe 
bestemde formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 februari voor de eerste selectie en vóór 1 juli voor de 
tweede selectie van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt per aangetekende brief vóór deze datum 
toegezonden; de poststempel geldt als bewijs. 
 
De aanvraag bevat een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie. 
 
 
Art. 10. 
 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een plaatsbezoek 
afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig 
bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 
 
 
Art. 11. 
 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt welke projecten een projectsubsidie krijgen 
toegekend. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de 
rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 12. 
 
 
Art. 12. 
 
Rangschikkingscriteria  
De rangschikking gebeurt op basis van vijf criteria: 
1°  ruimtelijke impact: de verhouding van het totaal aantal te realiseren woningen en kavels in het 

project t.o.v. de som van het aantal woningen in de statistische sector waarin het project gelegen is 
en het aantal woningen in de statistische sectoren die eraan grenzen. Hoe kleiner de verhouding, 
hoe beter het project scoort; 

2° inbreidingsgerichtheid: de mate van inbreidingsgerichtheid van een project wordt bepaald door vier 
voorwaarden:  
 gelegen in een statistische sector van gesloten bebouwing, hiervoor wordt naar het 

buurtnummer van de statistische sector gekeken;  
 gelegen in woongebied, woongebied is alles wat rood kleurt op het gewestplan;  
 aansluitend bij een woonkern, een woonkern of morfologische agglomeratie is volgens het 

RSV het landschapsdeel dat aaneensluitend bebouwd is door huizen met hun hovingen, 
openbare gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met inbegrip van de 
tussenliggende verkeerswegen, parken, sportterreinen enz. Het wordt begrensd door 
landbouwgrond, bossen, braak en woeste gronden waartussen zich eventueel een 'verspreide 
bebouwing' bevindt. Zowel steden, dorpen als gehuchten kunnen woonkernen vormen. Ze 
kunnen ook de vorm aannemen van de in ons land zo veelvuldig voorkomende lintbebouwing; 
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 gelegen op wandelafstand (800 m) van primaire en sociaal-culturele voorzieningen en 
bereikbaarheid van alle voorzieningen met het openbaar vervoer. Primaire voorzieningen zijn 
de dagelijkse gebruikte commerciële en dienstverlenende voorzieningen; 

3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project: de verhouding van het aantal sociale 
huurwoningen in het project op het totaal aantal woningen en kavels in het project. Hoe hoger deze 
verhouding, hoe beter de rangschikking; 

4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen op 
het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen voorrang; 

5° mix aan woontypologieën: kavels, koop- en huurwoningen worden beschouwd als een 
woontypologie en worden in de puntentelling opgenomen voor elk 1 punt. De verschillende 
doelgroepen binnen de huursector zoals ouderen, jonge gezinnen, gehandicapten, kangoeroewonen, 
kopers ... worden elk als een woontypologie beschouwd en staan elk voor een bijkomend punt. Hoe 
groter de mix, hoe gunstiger.  

 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 

 
1°  ruimtelijke impact: 

%  ≤ 0,50 5 punten 
% tussen  ]0,50 ; 1,00] 4 
 ]1,00 ; 1,50] 3 
 ]1,50 ; 2,00] 2 
% > 2,00 % 1 

 
2° inbreidingsgerichtheid:  

Maximaal 8 punten door de 4 verschillende voorwaarden 
• statistische sector:  * buurtcode 0 tot en met 5 2 punten 
 * buurtcode 6 en 7 1 
 * buurtcode 8 en 9 0 
• woongebied: * gelegen in woongebied 2 punten 
 * niet gelegen in woongebied  0 
• woonkern: * aansluitend bij een woonkern 2 punten 

 * niet aansluitend 0 
• primaire voorzieningen: * zeer ruim 2 punten  
 * beperkt 1 

 * geen 0 
 
 
 
3° relatieve verhouding van sociale huurwoningen in het project:  

%  ≤ 40 % 2 punten 
% tussen  ]40 ; 50] 4 
 ]50 ; 60] 6 
% > 60 % 8 

 
4° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 
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5° mix aan woontypologieën:  
1 type 1 punt 
2 types 2  
3 types 3 
4 types 4 
≥ 5 types 5 
 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
 
 
Art. 13. 
 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een subsidie werd toegekend.  
 
 
Uitbetaling van de subsidie 
 
 
Art. 14. 
 
De subsidie wordt uitbetaald nadat het bewijs van het aanvangsbevel voor de aannemer (bij 
nieuwbouw) of het bewijs van eerste verhuring in een project (bij aankoop), aangetekend werd 
toegestuurd naar de dienst wonen van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
 
Controle realisatie 
 
 
Art. 15. 
 
Zodra het project klaar is voor verhuring wordt de dienst wonen hiervan in kennis gesteld en zal een 
provinciaal ambtenaar ter plaatse gaan om zich ervan te vergewissen dat het project is uitgevoerd zoals 
beschreven in de aanvraag.  
 
De uitbetaalde subsidie dient aangewend te worden voor het gesubsidieerde project. 
 
De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige toelagen, is van toepassing op alle erkende projecten. Overeenkomstig deze wet moeten 
volgende stukken overgemaakt worden: 
- voor een subsidie die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet 

overschrijdt: een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 
subsidie; 

- voor een subsidie van meer dan vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro: een verslag inzake 
beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop 
van het werkjaar. 

Deze stukken dienen uiterlijk 1 jaar na de eerste verhuring ingediend te worden bij de dienst wonen. 
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Controle toewijzing 
 
 
Art. 16. 
 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de gesubsidieerde woningen het 
toewijzingsverslag en de bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 18. 
 
 
HOOFDSTUK III: SUBSIDIEBEDRAG 
 
 
Art. 17. 
 
De subsidie bestaat uit een subsidiebedrag per gerealiseerde huurwoning die voldoet aan de 
voorwaarden gesteld in dit reglement in artikel 2 §2. Het toegekende subsidiebedrag per woning varieert 
naargelang de gemeente waar het project gerealiseerd wordt, afhankelijk van de evolutie van de lokale 
prijzen op de private woonmarkt. 
 
De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de 
gemiddelde prijzen van woonhuizen in de oppervlaktecategorie 91-180 m2 die betrekking hebben op alle 
verkopingen in de gemeente van de voorgaande 3 jaren. 
 
- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen gelegen onder het provinciaal gemiddelde kunnen in 

aanmerking komen voor het basissubsidiebedrag van 15.000 euro per gerealiseerde huurwoning. 
- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 0 en 20.000 euro boven het provinciaal 

gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 10% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 16.500 euro per gerealiseerde 
huurwoning.  

- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 20.000 en 40.000 euro boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 20% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 18.000 euro per gerealiseerde 
huurwoning. 

- Projecten in gemeenten met gemiddelde prijzen die meer dan 40.000 euro boven het provinciaal 
gemiddelde liggen, kunnen in aanmerking komen voor een surplus van 30% op het 
basissubsidiebedrag en dus voor een totaal subsidiebedrag van 19.500 euro per gerealiseerde 
huurwoning. 

 
Het subsidiebedrag dat de initiatiefnemer ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant kan in totaal nooit 
meer dan 100% van de kostprijs bedragen. 
 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
 
Art. 18. 
 
Met het verkrijgen van een subsidie, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een periode van 
20 jaar vanaf de uitbetaling van de subsidie, de toewijzingsvoorwaarden van het reglement na te leven 
en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de gesubsidieerde woningen 
te verkopen. 
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Art. 19. 
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 
- één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd; 
- het project niet binnen 5 jaar na de uitbetaling van de subsidie werd gerealiseerd; 
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 uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals 

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode; 
- de deputatie betaalt een toegekende subsidie niet ten belope van het bedrag van een nog 

openstaande, door de provincie gevorderde terugbetaling in het kader van dit reglement. 
 
 
TITEL III RENTELOZE RENOVATIELENINGEN 
 
 
HOOFDSTUK I: AARD EN VOORWAARDEN VAN HET PROJECT 
 
 
Art. 20. 
 
Huisvestingsinitiatieven waarvoor een renteloze renovatielening kan verkregen worden, moeten 
renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken inhouden van één of meerdere gebouwen die nodig zijn 
om deze gebouwen te kunnen verhuren of werken in het kader van energiebesparende maatregelen.  
De gebouwen moeten in eigendom zijn en na de werken voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 
2 § 2 van dit reglement. Ook huurwoningen die al aan deze voorwaarden voldoen, maar waarvoor 
renovatie vereist is voor verdere verhuring komen ook in aanmerking voor een renteloze lening.  
 
 
Art. 21. 
 
Om in aanmerking te komen voor de renteloze renovatielening, moet het voorgestelde project aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
 
1. Het betreft renovatiewerken die nodig zijn om de woning geschikt te maken voor verhuur en/of 

werken in het kader van energiebesparende maatregelen.  
 
2 De woning wordt toegewezen aan of bewoond door particulieren die voldoen aan de voorwaarden 

van de Vlaamse regelgeving.  
 
3. Voor het project werd nagegaan welke andere subsidiëring mogelijk is. 
 
4.  Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 
Bij de rangschikking van de projecten die voor een renteloze renovatielening in aanmerking komen, zal 
de deputatie rekening houden met de criteria opgesomd in artikel 25. 
 
 
 
 
 



 421

HOOFDSTUK II: PROCEDURE 
 
 
Aanvraag, plaatsbezoek, evaluatie, rangschikkingscriteria 
 
 
Art. 22. 
 
Wie voor toekenning van een renteloze renovatielening in aanmerking wenst te komen, moet een 
verzoek op het daartoe bestemde formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 1 februari voor de eerste selectie en vóór 1 juli voor de 
tweede selectie van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt per aangetekende brief vóór deze datum 
toegezonden; de poststempel geldt als bewijs. 
De aanvraag bevat volgende stukken: 
- een volledig ingevuld aanvraagformulier van de provincie; 
- een bestek van de uit te voeren werken. 
 
 
Art. 23. 
 
Binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag, zal een provinciaal ambtenaar een plaatsbezoek 
afleggen teneinde zich van de actuele toestand van het project te vergewissen en indien nodig 
bijkomende informatie opvragen bij de initiatiefnemer. 
 
 
Art. 24. 
 
Nadat de diverse plaatsbezoeken zijn afgelegd, toetst de deputatie elke aanvraag aan de 
toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt voor welke projecten een renteloze 
renovatielening kan toegekend worden. 
Bij budgettaire beperkingen wordt een rangschikking van de projecten doorgevoerd aan de hand van de 
rangschikkingscriteria die beschreven worden in artikel 25. 
 
 
Art. 25. 
 
Rangschikkingscriteria 
De rangschikking gebeurt op basis van drie criteria: 
1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente: het percentage sociale huurwoningen op 

het totaal patrimonium van de gemeente. Gemeenten met een lager percentage krijgen voorrang; 
2° aantal energiebesparende maatregelen: naarmate de kostprijs aan energiebesparende maatregelen op 

het totaal van de gemaakte kosten hoger ligt, wordt het project hoger gerangschikt; 
3° bouwjaar: voor het bouwjaar wordt geen rekening gehouden met tussentijdse renovaties. Hoe ouder 

de woning is, hoe gunstiger de rangschikking.  
 
Voor de rangschikking wordt volgende puntentelling gehanteerd: 
 
1° huidig aanbod aan sociale huurwoningen in de gemeente:  

% tussen  [0;1[ 4 punten 
 [1;3[ 3 
 [3;5[ 2 
% ≥ 5 1 
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2° aandeel energiebesparende maatregelen:  
% tussen  [0;40[ 1 punt 
 [40;60[ 2 
 [60;80[ 3 
% ≥ 80% 4 

 
3° bouwjaar: 

bouwjaar  < 1985 2 punten 
 ≥ 1985 1 

 
De diverse ingediende projecten worden volgens bovenstaande quotering gerangschikt. Het restbudget 
zal bij gelijke delen verdeeld worden over gelijk gequoteerde projecten.  
 
 
Art. 26. 
 
Alle initiatiefnemers die een aanvraag ingediend hebben, worden in kennis gesteld van het besluit 
deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een renteloze lening wordt toegekend. 
 
 
Toekenning en terugbetalingsmodaliteiten  
 
 
Art. 27. 
 
Voor de erkende projecten dienen de initiatiefnemers een leningsakte te ondertekenen die melding 
maakt van volgende gegevens: 
 
- De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. De duur van de lening bedraagt 

maximaal 20 jaar. 
 
- Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag wordt uitbetaald na 

het ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve 
vereffeningsformaliteiten. Het saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen. Alle 
facturen moeten voorgelegd worden ten laatste 12 maanden na datum van ondertekening van de 
akte. Voor het verstrijken van deze termijn kan mits een schriftelijk gemotiveerd verzoek gedaan 
wordt een verlenging aangevraagd worden.  

 
- Het kapitaal wordt door de initiatiefnemer terugbetaald in jaarlijkse gelijke schijven. De eerste 

terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum van de 
uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan.  

 
 
Controle toewijzing 
 
 
Art. 28. 
 
De initiatiefnemer bezorgt van de eerste verhuring van de woningen het toewijzingsverslag en de 
bewijsstukken. Voor latere verhuringen wordt verwezen naar artikel 30.  
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HOOFDSTUK III: BEDRAG VAN DE LENING 
 
 
Art. 29. 
 
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning. Indien minimaal 40% van het 
leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van de 
lening naar 24.800 euro gebracht.  
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan  
100% van de totale kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen) verminderd met de subsidies die 
de initiatiefnemer elders zou verkrijgen voor de uitvoering van de werken. 
 
Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 
 
 
HOOFDSTUK IV: OPVOLGING 
 
 
Art. 30. 
 
Met het verkrijgen van een renteloze lening, verbindt elke initiatiefnemer zich ertoe gedurende een 
periode van 20 jaar vanaf de uitbetaling van de renteloze lening, de toewijzingsvoorwaarden van het 
reglement na te leven en toestemming te verlenen aan de provincie om hierop controle uit te oefenen. 
Tijdens deze periode van 20 jaar is het de initiatiefnemer tevens verboden de woningen die met behulp 
van een renteloze lening gerenoveerd zijn, te verkopen. 
 
 
Art. 31. 
 
De renteloze leningen worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
Indien: 
- één of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- een bezoek ter plaatse door een provinciaal ambtenaar werd geweigerd; 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
- het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar; 
- de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde leningen 

wordt stopgezet; 
- de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring of tegemoetkomingen zoals 

bepaald in dit reglement gedurende een bepaalde periode; 
- in geval van niet-naleving van artikel 30 kan de door de provincie gederfde opbrengst voor de 

looptijd van de lening, teruggevorderd worden tegen de wettelijke intrest.  
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TITEL IV OVERGANGSBEPALINGEN 
 
 
Art. 32. 
 
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement ter stimulering van huisvestingsinitiatieven 
(Provincieraad 18 november 2003 en latere wijzigingen).  
 
De door de provincie in het voornoemde reglement aangegane verbintenissen zullen volgens de 
toepassingsmodaliteiten van dit reglement worden uitgevoerd.  
 
 
 



 425

Nr. 76 Wijziging van het provinciaal reglement betreffende de financiële  
  bijdrage in de telefoonkosten ten gunste van geïsoleerde  
  gehandicapten en bejaarden 
  Nieuw reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten  
  die de vereenzaming van geïsoleerde personen doorbreken:  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 18 november 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
BESLUIT I 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 21 december 1999 tot wijziging van 
het provinciaal reglement betreffende de bijdrage in de telefoonkosten  ten gunste van geïsoleerde 
gehandicapten en bejaarden; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de reglementering aan te passen wegens de nieuwe 
technologische ontwikkelingen en gebruiken inzake telefoonverkeer; 
 
Overwegende dat een actualisatie wenselijk is om een vlotte en correcte administratieve uitvoering te 
garanderen; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Gecoördineerde tekst 
Provinciaal reglement betreffende de financiële bijdrage in de telefoonkosten ten gunste van geïsoleerde 
personen met een handicap en bejaarden. (wijzigingen cursief) 
 
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 aan geïsoleerde 
personen met een erkende handicap en geïsoleerde personen ouder dan 75, woonachtig in Vlaams-
Brabant, een financiële bijdrage toekennen voor de plaatsings- en abonnementskosten van een 
telefoontoestel. 
 
Art. 2. 
Een financiële tegemoetkoming in de plaatsings- en abonnementskosten van een telefoontoestel kan 
worden toegekend aan: 
1. Geïsoleerde personen met een erkende handicap; 
2. Geïsoleerde personen ouder dan 75; 
3. Gezinnen bestaande uit personen met een erkende handicap en/of personen ouder dan 75, die als 

geïsoleerd kunnen beschouwd worden. 
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Art. 3. 
Voor de toepassing van dit reglement moeten: 
 
a. De ouderen: 

− in aanmerking komen voor een sociaal telefoontarief; 
− de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben; 
− geïsoleerd zijn. 
 
b. De personen met een handicap:  

− in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief; 
− een erkende handicap aantonen; 
− geïsoleerd zijn. 

 
Onder geïsoleerd persoon verstaat men een persoon die alleen woont. 
Onder geïsoleerd gezin verstaat men een gezin dat enkel bestaat uit: 
− personen met een erkende handicap; 
− personen ouder dan 75; 
− personen uit beide eerste categorieën en eventueel kinderen die nog geen 10 jaar oud zijn. 

 
Om als persoon met een handicap erkend te zijn moet de persoon een attest kunnen voorleggen waaruit 
een handicap van 66% blijkt van 
− het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 
of 
− de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
 
Art. 4. 
De provinciale tegemoetkoming in de kosten van plaatsing van een telefoontoestel bedraagt maximaal 
50 euro en wordt slechts eenmaal aan dezelfde begunstigde toegekend, tenzij in geval van onteigening 
of overmacht. De deputatie zal over de gevallen beslissen waarin overmacht wordt ingeroepen. De 
jaarlijkse financiële bijdrage in de abonnementskosten van een telefoontoestel bedraagt 40 euro. 
 
Art. 5. 
 
1. Kosten voor plaatsing van een telefoontoestel 
De personen die binnen 6 maanden na de plaatsing van het telefoontoestel hun aanvraag indienen 
kunnen de eenmalige provinciale financiële bijdrage in de plaatsingskosten ontvangen. 
 
2. Abonnementskosten van een telefoontoestel 
Deze provinciale financiële bijdrage wordt jaarlijks uitbetaald zolang de begunstigde voldoet aan de 
voorwaarden. 
 
Art. 6. 
De provinciale tegemoetkoming kan niet toegekend worden aan personen die voor hun telefoonkosten 
reeds een financiële bijdrage ontvangen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
of van ieder ander openbaar bestuur of privé-instelling. 
 
Art. 7. 
De provinciale financiële bijdrage in de telefoonkosten wordt betaald aan de aanvrager na voorlegging 
van de telefoonfactuur. 
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Art. 8. 
De deputatie is gemachtigd altijd alle onderzoeken te verrichten die zij nuttig acht voor de uitvoering 
van dit reglement. 
 
Art. 9. 
De begunstigde dient een wijziging in zijn situatie, waardoor zijn recht vervalt, onmiddellijk te melden 
aan het provinciebestuur. De deputatie kan de uitbetaling van de provinciale tegemoetkoming 
stopzetten zodra één der voorwaarden, bepaald in dit reglement, niet meer vervuld is en kan de 
terugbetaling eisen van al de bedragen die ten onrechte werden betaald. 
 
Art. 10. 
De deputatie zal naar billijkheid beslissen over de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. 
 
Art. 11. 
Wie de provinciale fincanciële bijdrage wenst te ontvangen, moet een verzoek op het daartoe bestemde 
formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst welzijn en gezondheid, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Art. 12. 
Dit reglement vervangt het reglement van 21 december 1999 en treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 
 
 
Leuven, 18 november 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
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BESLUIT II 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat de Provinciale Ouderenadviesraad voorstelt om het reglement telefoonbijdrage te 
ondersteunen met de subsidiëring van telefoonprojecten die de vereenzaming van geïsoleerde personen 
doorbreken;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De gecoördineerde tekst van het nieuwe reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten, 
die de vereenzaming van geïsoleerde personen doorbreken, wordt goedgekeurd. 
 
 
Arikel 2 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009 
 
Leuven, 18 november 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Deze besluiten van de provincieraad worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 december 2008 
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Gecoördineerde tekst 
 
Provinciaal reglement betreffende de financiële bijdrage in de telefoonkosten ten gunste van geïsoleerde 
personen met een handicap en bejaarden. (wijzigingen cursief) 
 
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 aan geïsoleerde 
personen met een erkende handicap en geïsoleerde personen ouder dan 75, woonachtig in Vlaams-
Brabant, een financiële bijdrage toekennen voor de plaatsings- en abonnementskosten van een 
telefoontoestel. 
 
Art. 2. 
Een financiële tegemoetkoming in de plaatsings- en abonnementskosten van een telefoontoestel kan 
worden toegekend aan: 
1. Geïsoleerde personen met een erkende handicap; 
2. Geïsoleerde personen ouder dan 75; 
3. Gezinnen bestaande uit personen met een erkende handicap en/of personen ouder dan 75, die als 

geïsoleerd kunnen beschouwd worden. 
 
Art. 3. 
Voor de toepassing van dit reglement moeten: 
 
a. De ouderen: 

− in aanmerking komen voor een sociaal telefoontarief; 
− de leeftijd van 75 jaar bereikt hebben; 
− geïsoleerd zijn. 
 
b. De personen met een handicap:  

− in aanmerking komen voor het sociaal telefoontarief; 
− een erkende handicap aantonen; 
− geïsoleerd zijn. 

 
Onder geïsoleerd persoon verstaat men een persoon die alleen woont. 
Onder geïsoleerd gezin verstaat men een gezin dat enkel bestaat uit: 
− personen met een erkende handicap; 
− personen ouder dan 75; 
− personen uit beide eerste categorieën en eventueel kinderen die nog geen 10 jaar oud zijn. 

 
Om als persoon met een handicap erkend te zijn moet de persoon een attest kunnen voorleggen waaruit 
een handicap van 66% blijkt van 
− het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; 
of 
− de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 
 
Art. 4. 
De provinciale tegemoetkoming in de kosten van plaatsing van een telefoontoestel bedraagt maximaal 
50 euro en wordt slechts eenmaal aan dezelfde begunstigde toegekend, tenzij in geval van onteigening 
of overmacht. De deputatie zal over de gevallen beslissen waarin overmacht wordt ingeroepen. De 
jaarlijkse financiële bijdrage in de abonnementskosten van een telefoontoestel bedraagt 40 euro. 
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Art. 5. 
 
1. Kosten voor plaatsing van een telefoontoestel 
De personen die binnen 6 maanden na de plaatsing van het telefoontoestel hun aanvraag indienen 
kunnen de eenmalige provinciale financiële bijdrage in de plaatsingskosten ontvangen. 
 
2. Abonnementskosten van een telefoontoestel 
Deze provinciale financiële bijdrage wordt jaarlijks uitbetaald zolang de begunstigde voldoet aan de 
voorwaarden. 
 
Art. 6. 
De provinciale tegemoetkoming kan niet toegekend worden aan personen die voor hun telefoonkosten 
reeds een financiële bijdrage ontvangen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 
of van ieder ander openbaar bestuur of privé-instelling. 
 
Art. 7. 
De provinciale financiële bijdrage in de telefoonkosten wordt betaald aan de aanvrager na voorlegging 
van de telefoonfactuur. 
 
Art. 8. 
De deputatie is gemachtigd altijd alle onderzoeken te verrichten die zij nuttig acht voor de uitvoering 
van dit reglement. 
 
Art. 9. 
De begunstigde dient een wijziging in zijn situatie, waardoor zijn recht vervalt, onmiddellijk te melden 
aan het provinciebestuur. De deputatie kan de uitbetaling van de provinciale tegemoetkoming 
stopzetten zodra één der voorwaarden, bepaald in dit reglement, niet meer vervuld is en kan de 
terugbetaling eisen van al de bedragen die ten onrechte werden betaald. 
 
Art. 10. 
De deputatie zal naar billijkheid beslissen over de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement. 
 
Art. 11. 
Wie de provinciale financiële bijdrage wenst te ontvangen, moet een verzoek op het daartoe bestemde 
formulier indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dienst welzijn en gezondheid, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Art. 12. 
Dit reglement vervangt het reglement van 21 december 1999 en treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 
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Nieuw reglement 
 

Reglement betreffende de subsidiëring van telefoonprojecten die de vereenzaming van geïsoleerde 
personen doorbreken 

 
Artikel 1. 
In het kader van het provinciaal ouderen- en thuiszorgbeleid en binnen de perken van het beschikbaar 
krediet verleent het provinciebestuur subsidies voor telefoonprojecten die de vereenzaming van 
geïsoleerd levende personen doorbreken in Vlaams-Brabant.  
 
Art. 2. 
Komen in aanmerking voor een projectsubsidie: OCMW's, vzw’s, feitelijke verenigingen of 
groeperingen van vzw’s en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn in de welzijnssector uit Vlaams-
Brabant. 
 
Art. 3. 
Het project beoogt vereenzaming tegen te gaan van geïsoleerde personen, in het bijzonder ouderen, door 
regelmatig telefonisch contact aan te bieden. Hiertoe kunnen vrijwilligers ingezet worden. 
Zij worden gerekruteerd en doorgelicht op hun kwaliteiten en motivatie. Zij worden tevens opgeleid 
zodat zij over nuttige informatie en voldoende communicatieve vaardigheden beschikken. Het project 
gebruikt ook een methodiek om geïsoleerd levende personen op te sporen en met hen contact op te 
nemen. 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het voorgestelde project lopen over een periode 
van ten minste twaalf maanden, waarvan minstens een gedeelte in het jaar waarin de subsidies worden 
toegekend.  
De doelstellingen, doelgroepen, middelen, werkwijze en evaluatie van het project moeten duidelijk 
worden omschreven en gemotiveerd.  
 
Art. 4. 
De  tegemoetkoming voor deze projecten bedraagt 2500 euro per project. 
 
Art. 5. 
De aanvragen tot subsidiëring moeten op straffe van verval vóór 15 februari van het betrokken werkjaar 
schriftelijk worden toegestuurd, aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 
Leuven. De poststempel geldt als bewijs.  
 
Art. 6. 
De subsidieaanvragen worden beoordeeld door een commissie bestaande uit leden van de provinciale 
administratie en voor finale beslissing voorgelegd aan de deputatie. 
 
Art. 7. 
Bij de toekenning wordt reeds het terugvorderbaar bedrag vereffend.  
 
Art. 8.  
Uiterlijk 14 maanden na de opstart van het project moet een  staat van inkomsten en uitgaven van het 
project worden ingediend. Deze moet vergezeld zijn van de bewijsstukken van de kosten en van een 
evaluatieverslag.  
 
 
 
 
 
 



 432

Art. 9. 
De deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk zijn voor het toekennen en uitbetalen 
van de subsidies.  
Overeenkomstig de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen is de begunstigde verplicht 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 kort verslag na afloop te bezorgen met een gedetailleerde afrekening m.b.t. het gebruik van de 
subsidie.  
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 (het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen 
bij de aanvraag van subsidie en na afloop van het werkjaar).  
 
Art. 10. 
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 verantwoordingsstukken werden niet 

gerespecteerd;  
 
kan de deputatie één of meerdere van de 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. 11. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. 
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Nr. 77 Wijziging van het provinciaal reglement inzake de toekenning  
  van susidies voor sociale-verhuurkantoren: goedkeuring  
  Besluit van de provincieraad van 18 november 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, 
goedgekeurd door de provincieraad op 4 april 2000 en gewijzigd op 16 april 2002, 1 februari 2005 en 
19 februari 2008; 
 
Gelet op de inschrijving in de buitengewone dienst van de provinciebegroting 2008 van het krediet 
923/0760/2900 renteloze leningen SVK; 
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidsbeleid en 
woonbeleid; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
sociale-verhuurkantoren aan te passen;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, 
goedgekeurd op 19 februari 2008, wordt als volgt gewijzigd: 
 

• In het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren 
wordt in het artikel 6 de zinsnede  'Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800 euro 
(btw inbegrepen) ...' vervangen door de 'Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro 
per woning. Indien minimaal 40% van het leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende 
maatregelen wordt het maximumbedrag van de lening naar 24.800 euro gebracht.' 

• In het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren 
wordt in de artikelen 6 en 7 volgende zin toegevoegd: 'Per woonlaag is er of zal er een 
rookmelder geplaatst worden.' 

 
Art. 2. 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 18 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, 15 december 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR 
SOCIALE-VERHUURKANTOREN 

 
 
I. OMSCHRIJVING  
 
 
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 de volgende subsidies 
toekennen ter financiering van de werkingskosten van sociale-verhuurkantoren, en van de kosten van 
verbeteringswerken aan woningen verhuurd door sociale-verhuurkantoren:  
− een forfaitaire basissubsidie;  
− een forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning;  
− een renteloze lening voor het uitvoeren van renovatiewerken.  
 
Gemeenten en OCMW’s die een gelijkaardig initiatief ontwikkelen binnen de grenzen van 1 gemeente, 
kunnen deze subsidies verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5 van dit reglement.  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt onder woning verstaan: elke woongelegenheid bestemd 
voor huisvesting van een gezin of een alleenstaande, met uitzondering van:  
− woningen voor crisisopvang, noodwoningen, kamers en studentenkamers, doorgangswoningen, 

transitwoningen;  
− woningen die eigendom zijn van een gemeente of een OCMW, of die door de VHM, een door haar 

erkende huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen aan de 
initiatiefnemer verhuurd of ter beschikking gesteld worden.  

 
Art. 2.  
De sociale-verhuurkantoren die een provinciale subsidie aanvragen, hebben als taak:  
 
woningen op de private huurwoningmarkt te huren of in erfpacht te nemen om ze, zo nodig na 
renovatie-, verbetering- of aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, 
tegen een redelijke huurprijs onder te verhuren of te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden, die voldoen aan de voorwaarden inzake inkomen en onroerend bezit, zoals vastgesteld 
in het sociale huurstelsel;  
 
de onderhuurders inspraak- en participatiemogelijkheden te bieden en hen te begeleiden om hen 
vertrouwd te maken met hun rechten en plichten als huurder en om hen te stimuleren tot het dragen van 
verantwoordelijkheid;  
 
samen te werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf initiatief te 
nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren en met het lokaal 
opbouwwerk.  
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II. VOORWAARDEN  
 
 
Art. 3.  
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de initiatiefnemer, naast de in artikel 2 vermelde 
taakstelling, ook beantwoorden aan volgende voorwaarden:  
 
1. het gaat om een vzw, een gemeente, een OCMW of een vereniging van OCMW’s zoals bedoeld in 

hoofdstuk 12 van de organieke wet van 8 juli 1976, met zetel in Vlaams-Brabant.  
Als het gaat om een vzw moet bewezen worden dat aan de gemeente of het OCMW van het 
grondgebied waar woningen gehuurd worden, het schriftelijk aanbod gedaan werd om betrokken te 
worden bij het initiatief en om met stemrecht vertegenwoordigd te zijn in de bestuursorganen van 
het initiatief; 

 
2. de initiatiefnemer wordt nog niet gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest volgens het besluit van 6 

februari 2004 betreffende de erkenning- en subsidievoorwaarden van sociale-verhuurkantoren;  
 
3. de initiatiefnemer is lid van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) en treedt toe tot het 

overleg SVK’s van de provincie Vlaams-Brabant. 
 
 
III. BASISSUBSIDIE EN AANVULLENDE SUBSIDIE  
 
 
Art. 4.  
Initiatiefnemers die voldoen aan de bepalingen van voorgaande artikelen en een werking opzetten in 
meer dan 1 gemeente kunnen voor maximaal vijf jaar een jaarlijkse forfaitaire basissubsidie van 
12.400,00 euro krijgen. De basissubsidie moet aangewend worden voor de logistieke en administratieve 
ondersteuning van de werking.  
 
De basissubsidie wordt ontvangen op basis van een resultaatsverbintenis. De initiatiefnemer moet per 
jaar op 30 juni bewijzen een minimum aantal woningen op de private huurwoningmarkt te verhuren aan 
de vooropgezette doelgroep:  
 
− het eerste jaar minimaal 4 woningen;  
− het tweede jaar minimaal 9 woningen;  
− het derde jaar minimaal 16 woningen;  
− het vierde jaar minimaal 23 woningen;  
− het vijfde en laatste jaar minimaal 30 woningen.  
 
De basissubsidie wordt niet toegekend indien één van de partners in het verleden meer dan eenmaal deel 
heeft uitgemaakt van een ander door de provincie gesubsidieerd samenwerkingsverband. 
 
Bijkomend heeft de initiatiefnemer op 30 juni van het derde werkingsjaar  
− minimaal een halftijds personeelslid in dienst en  
− een erkenning als SVK verkregen of aangevraagd bij het Vlaamse Gewest 
− indien de erkenning enkel is aangevraagd moet men ze ten laatste effectief verkregen hebben in het 

daaropvolgende jaar. 
 
Initiatiefnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in dit artikel verkrijgen een jaarlijkse 
forfaitaire aanvullende subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning tot maximaal het vijfde jaar van 
hun provinciale subsidiëring en met een maximum van 30 gesubsidieerde woningen per jaar. 
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Deze aanvullende subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het betrokken 
jaar een lopend huurcontract bestaat.  
 
Initiatiefnemers die bovenstaande resultaatsverbintenis niet behalen, verkrijgen voor het desbetreffende 
jaar wel de forfaitaire aanvullende subsidie per verhuurde woning, maar geen basissubsidie.  
 
 
Art. 5.  
Initiatiefnemers die voldoen aan de criteria van de artikelen 2 en 3 van dit reglement, maar waarvan het 
werkingsgebied zich beperkt tot 1 gemeente kunnen voor maximaal 5 jaar aanspraak maken op een 
jaarlijkse forfaitaire subsidie van 500,00 euro per verhuurde woning op de private huurwoningmarkt en 
met een maximum van 20 gesubsidieerde woningen per jaar.  
Deze subsidie wordt toegekend voor alle woningen waarvoor op 30 juni van het betrokken jaar een 
lopend huurcontract bestaat.  
 
De initiatiefnemer verbindt zich ertoe om de woningen gesubsidieerd via de bepalingen van dit artikel 
toe te wijzen rekening houdend met volgende prioriteitsregeling:  
 
De kandidaat-huurders die een redelijke band kunnen aantonen met de gemeente waarin het initiatief 
genomen wordt, krijgen voorrang. Deze band kan aangetoond worden door te voldoen aan één of 
meerdere van volgende criteria:  
 
1. Maatschappelijke binding  
 

a) één van de aanvragers woont sinds zijn geboorte in de betrokken gemeente;  
b) één van de aanvragers behoorde toen hij jonger was dan achttien jaar tot een gezin dat 

minimaal tien jaar in de betrokken gemeente gevestigd was;  
 
2. Economische binding  
 

c) het hoofdzakelijk beroepsinkomen van de aanvrager of van de persoon die wettelijk of feitelijk 
met hem samenwoont vloeit voort uit een in de gemeente waar de woning gelegen is 
uitgeoefende betrekking bij de overheid of bij een dienst van algemeen belang;  

 
3. Sociaal-culturele binding  
 

d) één van de aanvragers of één van hun gezinsleden doet een beroep op of heeft een beroep 
gedaan op een Nederlandstalige onderwijsinfrastructuur die erkend is door de Vlaamse 
Gemeenschap;  

e) één van de aanvragers is in de gemeente waar de woning gelegen is lid van een sociaal-
culturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap.  

 
Het voldoen aan meerdere van de hierboven vermelde criteria geeft een hogere prioriteit.  
 
Indien de initiatiefnemer door een Vlaamse regelgeving aan andere toewijzingsvoorwaarden gebonden 
is, moet geen toepassing gemaakt worden van bovengenoemde prioriteitsregeling voor zover die 
betrokken regelgeving daarvan afwijkt. 
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IV. RENTELOZE LENINGEN VOOR RENOVATIEWERKEN  
 
 
Art. 6.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende 
sociale-verhuurkantoren en initiatiefnemers die in het verleden een provinciale subsidie verkregen via 
dit reglement kunnen een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van 
renovatiewerken.  
 
De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om de woning 
geschikt te maken voor verhuur door het sociale-verhuurkantoor.  
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 12.400 euro per woning. Indien minimaal 40% van het 
leningsbedrag gebruikt wordt voor energiebesparende maatregelen wordt het maximumbedrag van 
de lening naar 24.800 euro gebracht.  
Het leningsbedrag van beide soorten leningen kan daarbij nooit hoger zijn dan 100% van de totale 
kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen). 
Het leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van het ingediende bestek en wordt in 
voorkomend geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan 
oorspronkelijk geraamd. 
 
Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 
 
De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar.  
 
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in 
jaarlijkse gelijke schijven.  
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum van de 
uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan.  
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50% van het leningsbedrag wordt uitbetaald na het 
ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve vereffeningsformaliteiten. Het 
saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen.  
 
Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet 
langer verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet langer 
zijn verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement.  
 
 
V. RENTELOZE LENINGEN VOOR RENOVATIEWERKEN VOOR HET BEWOONBAAR 
MAKEN VAN WOONGELEGENHEDEN IN HET KADER VAN BOVENWINKELWONEN 
 
 
Art. 7.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen 
kunnen een renteloze provinciale lening aanvragen voor het uitvoeren van renovatiewerken voor het 
bewoonbaar maken van woongelegenheden in het kader van bovenwinkelwonen. In dit geval moet het 
gaan om een pand waarvan de gelijkvloerse verdieping bestemd is voor een handelszaak of 
kantooractiviteit.  
 
De lening moet worden gebruikt voor het uitvoeren van werken die noodzakelijk zijn om 
woongelegenheden bepaald door de bovenstaande definitie geschikt te maken voor verhuur door het 
sociaal-verhuurkantoor.  
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Het maximumbedrag van de lening bedraagt 24.800,00 euro. Het leningsbedrag wordt vastgesteld op 
maximaal 100 % van de totale kostprijs van de uit te voeren werken (btw inbegrepen). Het 
leningsbedrag wordt voorlopig bepaald aan de hand van ingediende bestekken en wordt in voorkomend 
geval aangepast als de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan oorspronkelijk 
geraamd.  
 
Per woonlaag is er of zal er een rookmelder geplaatst worden. 
 
De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar tenzij het hoofdhuurcontract uitdrukkelijk een langere 
looptijd vermeldt. 
 
Bij een afbetalingstermijn meer dan 9 jaar moet er een huurrenovatiecontract met de eigenaar afgesloten 
worden van dezelfde termijn als de afbetalingstermijn van de provinciale lening. 
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het kapitaal wordt terugbetaald in 
jaarlijkse gelijke schijven. De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand 
volgend op de datum van de uitbetaling van het saldo van de lening. Vervroegde terugbetalingen zijn 
toegestaan.  
Het bedrag van de lening wordt als volgt uitbetaald: 50 % van het leningsbedrag wordt uitbetaald na het 
ondertekenen van de leningsakte en het vervullen van de administratieve vereffeningsformaliteiten. Het 
saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van alle facturen.  
 
Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet 
langer verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet langer 
zijn verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement.  
 
 
VI. EEN SUBSIDIE VOOR HET UITVOEREN VAN EEN VOORSTUDIE IN HET KADER VAN 
BOVENWINKELWONEN 
 
 
Art. 8.  
Initiatiefnemers zoals bepaald in de artikelen 4 of 5, de door het Vlaamse Gewest erkende sociale-
verhuurkantoren en initiatiefnemers die ooit voor dit provinciaal reglement in aanmerking kwamen  
kunnen een subsidie krijgen van maximaal 2.500,00 euro voor het laten uitvoeren van een voorstudie in 
het kader van bovenwinkelwonen. 
Het bedrag van de subsidie kan niet meer bedragen dan de totale kostprijs van de voorstudie. 
De subsidie wordt toegekend samen met de renteloze lening voor renovatiewerken en zal uitbetaald 
worden met de eerste schijf van de renteloze lening. 
 
 
VII. SLOTBEPALINGEN  
 
 
Art. 9.  
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.  
 
 
Art. 10.  
Wie voor toekenning van een subsidie bepaald in dit reglement in aanmerking wenst te komen, moet 
een aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.  
 
Op straffe van verval moet dit gebeuren voor 30 juni van elk kalenderjaar. De aanvraag wordt voor deze 
datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
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Deze aanvraag bevat volgende documenten:  
− indien het gaat om een vzw of vennootschap: een kopie van de statuten;  
− een verklaring waarin de initiatiefnemer zich ertoe verbindt de voorwaarden zoals bepaald in de 

artikelen 2,3 en 4 in geval van werking in meer dan 1 gemeente of artikelen 2, 3 en 5 indien het 
werkingsgebied beperkt is tot 1 gemeente te aanvaarden;  

− het jaarverslag over de activiteiten en de werking van het voorbije jaar;  
− een verslag betreffende de toewijzingen van de verhuurde woningen.  
De hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten worden ter plaatse nagekeken door een provinciaal 
ambtenaar. 
 
De aanvraag voor het verkrijgen van een renteloze lening voor renovatiewerken (artikel 6) moet 
gebeuren vóór de aanvang der werken waarvoor de provinciale lening wordt aangevraagd.  
Deze aanvraag bevat volgende documenten:  
− bestek van de uit te voeren werken;  
− een afschrift van de brandverzekeringspolis van de te verbouwen woning;  
− een kopie van de bouwvergunning, indien dit vereist is voor de uitvoering van de werken;  
− het schriftelijk akkoord van de eigenaar van de woning aangaande de uit te voeren werken;  
− voorkomend geval: het bewijs van erkenning als sociaal-verhuurkantoor door het Vlaamse Gewest.  
 
De aanvraag om een subsidie voor het uitvoeren van een voorstudie in het kader van 
bovenwinkelwonen moet toegevoegd worden bij de aanvraag voor het verkrijgen van de renteloze 
lening voor renovatiewerken in het kader van bovenwinkelwonen. 
Deze aanvraag bevat een verslag of de bewijsstukken dat er een voorstudie werd uitgevoerd, en de 
factuur van de gemaakte kosten. 
 
 
Art. 11.  
De begunstigde verleent elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant 
toestemming om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies en lening te 
controleren.  
 
 
Art. 12.  
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 bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken werd niet gerespecteerd;  
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen:  
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
− 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.  
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Nr. 78 Provinciale comptabiliteit: definitieve vaststelling van de  
  jaarrekeningen van de provincie voor het jaar 2007: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december   
  (Directie financiën) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 66 § 2 en § 4 van de provinciewet; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale 
boekhouding; 
 
Gelet op de brief van het Rekenhof van 7 november 2008 met referentie N 09-3.443.550 B1 met als 
bijlage het rapport betreffende de rekeningen over het jaar 2007; 
 
Overwegende dat de beheersrekeningen, de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening en de bijlagen door de financieel beheerder werden 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de 
algemene regeling van de provinciale boekhouding en dat deze rekeningen door de deputatie in 
vergadering van 4 september 2008 werden goedgekeurd; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. de jaarrekeningen 2007: de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening, de afschrijvingstabel en de lijst met desinvesteringen 
voor het dienstjaar 2007 worden vastgesteld. 
 
Leuven, 2 december 2008 
 
an raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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Nr. 79 Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het  
  begrotingsjaar 2009: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie financiën) 

 
EERSTE BESLUIT 

 
(begrotingsartikel 040/0150/7012) 

 
 

Gelet op de wet van 19 juli 1979 betreffende de wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 
en van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de onroerende fiscaliteit betreft; 
 
Overwegende dat, om een evenwichtige begroting te kunnen voorleggen, het onontbeerlijk is het aantal 
provinciale opcentiemen te behouden; 
 
Gelet op artikel 16 van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de wet 
van 9 juli 1982 ; 
 
Gelet op de artikelen 10 en 170 van de grondwet; 
 
Gelet op artikel 66 van de provinciewet en de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet; 
 
BESLUIT : 
 
Enig artikel. 
Voor het begrotingsjaar 2009 zal ten gunste van de provincie Vlaams-Brabant overgegaan worden tot 
de heffing van 332 opcentiemen op de onroerende voorheffing die door het Vlaams Gewest zal worden 
geheven voor dit begrotingsjaar. 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
Van raadswege, 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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ALGEMENE RECAPITULATIE    -    BEGROTING 2009 
        
    Sommen voorgesteld door Sommen toegekend 
    de deputatie door de provincieraad 
        
Gewone ontvangsten:     149.431.420 149.431.420 
Gewone uitgaven:   149.431.420 149.431.420 
      
Buitengewone ontvangsten: 33.535.843 33.535.843 
Buitengewone uitgaven:   33.535.843 33.535.843 
      
Aldus vastgesteld door de deputatie van de provincieraad, in vergadering van 16 oktober 2008.   
        
Aanwezig: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;     
               Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLEE,    
               Monique SWINNEN, Tom TROCH, Walter ZELDERLOO, leden;           
               Marc COLLIER, provinciegriffier;     
    
    
    
De provinciegriffier,  De voorzitter,   
(g) Marc COLLIER   (g) Lodewijk DE WITTE   
    
       
Vastgesteld door de provincieraad van Vlaams-Brabant, op 10 december 2008   
70 leden nemen deel aan de hoofdelijke stemming, 45 nemen de begroting aan, 25 stemmen tegen   
        
Van raadswege; Voor eensluidend uittreksel,     
    
    
    
De provinciegriffier,                                                De provinciegriffier,   De voorzitter, 
(g) Marc COLLIER                                                 Marc COLLIER   (g) Vic LAUREYS 
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Nr. 80 Wijziging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van  
  de provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie recreatie) 

 
 

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 het decreet van 9 maart 2007 betreffende subsidiëring van de gemeente- en provinciebesturen 
en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 ter uitvoering van het decreet van 9 
maart 2007 betreffende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid - Algemene bepalingen en 
bepalingen tot het verkrijgen van de beleidssubsidie; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op het advies van de provinciale sportraad; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
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 subsidies verlenen aan 
provinciale sportfederaties. 
De subsidies kunnen uitsluitend aangewend worden voor de ondersteuning of de organisatie van 
Nederlandstalige sportinitiatieven. 
 
 
Art. 2. 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
1. Sport: sportactiviteiten individueel of in ploegverband met competitief of recreatief karakter; 



 444

2. Sportclub: een autonome, plaatselijke sportvereniging; 
3. Provinciale sportfederatie: een provinciale koepel die op provinciaal vlak op vrijwillige en 

onbaatzuchtige wijze sportclubs verenigt; 
4. Provinciale sporttakkenlijst: lijst van sporttakken die voor subsidiëring in aanmerking komen; 
5. Sportieve vrijetijdsbesteding: een vrijetijdsbesteding waarbij de deelnemers op gereglementeerde 

wijze en in gestructureerd verband hun vaardigheden meten en waarbij coördinatie, concentratie, 
behendigheid, tactiek en ontspanning primeren in combinatie met een minimale fysieke activiteit; 

6. Vrijetijdscluster: een verzameling van aanverwante sportieve vrijetijdsbestedingen. 
De activiteiten van de vrijetijdsbesteding worden ingedeeld in vier vrijetijdsclusters: 

a. Traditionele volksspelen: activiteiten, met overheersend een sociale dimensie, die levenslang 
kunnen beoefend worden en die een Vlaamse traditionele oorsprong hebben; 

b. Internationale volksspelen: activiteiten met overheersend een sociale dimensie, die een 
uitgesproken internationaal karakter hebben en waarbij de klemtoon ligt op het aspect 
concentratie; 

c. Dierenhobby's: activiteiten waar bij de beoefening omgegaan wordt met één of meer dieren 
en waarbij de zorgplicht voor het milieu wordt behartigd en de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn van dieren wordt gerespecteerd; 

d. Luchtactiviteiten: activiteiten die beoefend worden in de lucht met behulp van mechanisch 
materiaal in combinatie met lichamelijke vaardigheden; 

7. Bijzondere promotionele activiteiten: activiteiten ter promotie van de eigen sporttak(ken) voor een 
wel omschreven doelgroep, gericht op niet-leden of personen met een handicap zonder daarbij de 
eigen leden uit te sluiten, of activiteiten die een kwaliteitsverbetering binnen de sportfederatie van 
de betrokken sporttak beogen. 

 
 
TITEL II: SUBSIDIËRING 
 
 
Art.3. 
 
Om voor subsidies in aanmerking te komen, moet de provinciale sportfederatie voldoen aan de 
volgende voorwaarden: 
a. Minimaal 5 actieve Vlaams-Brabantse sportclubs verenigen, verspreid over ten minste 3 van  

de 8 Vlaams-Brabantse sportregio's; 
b. Sporttakken aanbieden die voorkomen op de door de provincie vastgestelde sporttakkenlijst. 
 
 
Art. 4. 
 
Na voorafgaand advies van de provinciale sportraad kan de deputatie ook een provinciale sportfederatie 
subsidiëren die niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3a wegens de specificiteit van de sporttak of 
op basis van infrastructurele redenen. 
 
 
Art. 5. 
 
De deputatie stelt, na voorafgaand advies van de provinciale sportraad, de sporttakkenlijst vast. Deze 
bevat de sporttakken die voor subsidiëring in aanmerking komen. De vaststelling gebeurt door 
aanpassing of aanvulling van de sporttakkenlijst vastgesteld door de Vlaamse regering met toepassing 
van het decreet van 13 juli 2001 betreffende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de 
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties van sportieve vrijetijdsbesteding. 
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Art. 6. 
 
De aanvraag tot subsidiëring dient, op straffe van uitsluiting, op het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven aan te komen uiterlijk op 31 juli. 
De aanvraag wordt voor deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. 
 
Worden als aanvraag beschouwd, enkel en alleen de volledig ingevulde en ondertekende formulieren, 
ter beschikking gesteld door het provinciebestuur. Bij deze aanvraag tot subsidiëring moeten de 
volgende documenten zijn gevoegd: 
a. De statuten van de provinciale sportfederatie; 
b. De samenstelling van de algemene vergadering en van de raad van beheer; 
c. De aparte lijsten van de aangesloten sportclubs uit Vlaams-Brabant en het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest, met vermelding van de gemeente waar ze gevestigd zijn en hun 
ledenaantal; 

d. Een gedetailleerd werkingsverslag over haar activiteiten in het afgelopen kalenderjaar; 
e. Een gedetailleerde jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar; 
f. Een jaaractieplan en programma van de activiteiten gepland in het lopend jaar. 
 
 
Art. 7. 
 
De subsidies voor de provinciale sportfederaties bestaan uit een basissubsidie en een werkingssubsidie. 
Ze worden toegekend op basis van de stavingsstukken van het afgelopen jaar. 
 
 
Art. 8. 
 
Aan de basissubsidie wordt 20% van het beschikbaar krediet besteed. 
Voor de berekening van deze basissubsidie wordt de volgende puntenschaal toegepast: 
a. Voor sportfederaties waarvan de sporttak apart vermeld wordt op de provinciale sporttakkenlijst: 10 

punten; 
b. Voor sportfederaties waarvan de sporttak behoort tot een vrijetijdscluster voor sportieve 

vrijetijdsbesteding: 1 punt. 
 
 
Art. 9. 
 
Aan de werkingssubsidies wordt 80 % van het beschikbaar krediet besteed namelijk: 
a. 10% voor het aantal clubs; 
b. 10% voor het aantal leden; 
c. 10% voor medewerking aan de provinciale sportpromotie; 
d. 10% voor het communicatiebeleid van de provinciale sportfederatie; 
e. 20% voor kadervorming; 
f. 20% voor bijzondere promotionele activiteiten. 
 
 
Art. 10. 
 
Voor de berekening van de werkingssubsidies worden de volgende puntenschalen toegepast: 
§1.  Clubs: 
a. Tot en met 20 clubs: 1 punt 
b. Van 21 tot en met 30 clubs: 2 punten 
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c. Van 31 tot en met 50 clubs: 3 punten 
d. Vanaf 51 clubs: 4 punten. 
 
§2.  Leden: 
a. Tot en met 500 leden: 1 punt 
b. Van 501 tot 1000 leden: 2 punten 
c. Van 1001 tot en met 3000 leden: 3 punten 
d. Vanaf 3001 leden: 4 punten. 
 
§3.  Medewerking aan de provinciale sportpromotie: 

- deelname aan de Doe-aan-sport-beurs: 5 punten; 
- aanwezigheid op de algemene vergadering van de provinciale sportraad: 2 punten; 
- medewerking aan projecten van de dienst sport: 5 punten. 

 
§4.  Communicatiebeleid van de provinciale sportfederatie: 
a. De provinciale sportfederatie brengt een nieuwsbrief en/of magazine uit met een  minimum 

frequentie van 4 keer per jaar en bezorgt deze altijd aan de provinciale sportdienst; 
b. De provinciale sportfederatie biedt de mogelijkheid aan de provinciale sportdienst om persberichten 

en/of publicaties in hun nieuwsbrief/magazine op te nemen; 
c. De provinciale sportfederatie beschikt over een eigen website ( ofwel is duidelijk een provinciaal 

gedeelte geïntegreerd in de website van haar overkoepelende federatie) waar bovendien een directe 
link voorzien is naar de website van de provinciale sportdienst; 

d. De provinciale sportfederatie is geabonneerd op de nieuwsbrief van de provinciale sportdienst; 
e. De provinciale sportfederatie maakt de nieuwsbrief van de provinciale sportdienst bekend aan haar 

aangesloten clubs en leden en kan dit bovendien aantonen. 
Voor elk criterium waaraan de provinciale sportfederatie voldoet, krijgt ze 1 punt. 
 
§5.  Kadervorming: 

- organisatie in Vlaams-Brabant van één of meer opleidingscursus(sen) voor trainers, 
begeleiders, scheidsrechters of bestuursleden: 5 punten 

- per aangesloten lid dat een diploma van de Vlaamse Trainersschool behaalt: 1 punt. 
 

§6.  Bijzondere promotionele activiteiten: 5 punten 
- per provinciale sportfederatie worden maximaal drie bijzondere promotionele activiteiten in 

aanmerking genomen met een maximale toekenning van 1.500 euro per activiteit. 
 
Art. 11. 
 
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; 
− de volgende bewijsstukken bij de provincie in te dienen uiterlijk op 31 juli van het jaar volgend op 

het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend: 
• een gedetailleerd werkingsverslag van het werkjaar waarvoor de subsidies werden toegekend, 

opgemaakt volgens het door de provincie Vlaams-Brabant vastgesteld model; 
• een gedetailleerde jaarrekening van het werkjaar waarvoor de subsidies werden toegekend 

inclusief de inkomsten en uitgaven voor de activiteiten vermeld in artikel 11 §5; 
• kopieën van facturen ten bedrage van minstens het toegekende bedrag, waarbij wordt 

aangetoond dat de subsidie effectief werd gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend. 
 
Indien de subsidie het bedrag van 24.750 euro overschrijdt, dient bijkomend een balans en 
resultatenrekening ingediend te worden. 
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Art. 12. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te 
controleren evenals de verstrekte gegevens (ledenaantallen, aantal aangesloten clubs ….) waarop de 
toegekende subsidie gebaseerd is. 
 
 
TITEL III: SLOTBEPALING 
 
 
Art. 13. 
 
Dit provinciaal reglement vervangt het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20 
november 2007 betreffende de subsidiëring van provinciale sportfederaties in Vlaams-Brabant en treedt 
in werking op 1 januari 2009. 
 
 
Leuven, 2 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 december 2008 
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Nr. 81 Nieuw reglement 'Provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant':  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van 20 juni 2000 tot goedkeuring van het nieuw reglement betreffende de 
provinciale tornooien voor harmonies, fanfares, brassbands en percussie-ensembles; 
 
Overwegende dat de samensmelting van het provinciaal tornooi en het provinciaal kampioenschap leidt 
tot minder belasting voor de deelnemende korpsen, meer duidelijkheid voor het publiek en bijgevolg 
een grotere uitstraling voor de organisatoren; 
 
Gelet op de noodzakelijke aanpassing van het voormelde provinciaal reglement naar 'Provinciaal 
orkestentornooi Vlaams-Brabant'; 
 
Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd en cultuur; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1 - Doel 
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten verleent de provincie Vlaams-Brabant 
subsidies aan liefhebbersverenigingen voor instrumentale muziek (harmonieën, fanfares, brassbands, 
percussie-ensembles en orkesten in open categorie) met het doel hun muzikale vrijetijdsbesteding te 
steunen en de kwaliteit van hun uitvoeringen te bevorderen. Om door de provincie Vlaams-Brabant 
gesubsidieerd te worden, moeten de muziekverenigingen deelnemen aan de provinciale tornooien en 
daarin een klassering verwerven. 
Verenigingen die lid zijn van Vlamo en de laureaatstitel behalen kunnen deelnemen aan de 
finalewedstrijd-orkesten van Vlamo. 
 
 
Art. 2 - Organisatie 
De provinciale tornooien worden door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant en VLAMO-
Vlaams-Brabant - hierna organisatie genoemd - georganiseerd, die hiertoe alle nodige praktische 
maatregelen kunnen nemen (inschrijfdata, locaties, wedstrijddata, enz.) 
 
 
Art. 3 - Afdelingen en structuur 
Op het tornooi worden de harmonieën, fanfares, brassbands, percussie-ensembles en orkesten in open 
categorie geklasseerd in 6 afdelingen: 
- hogere afdelingen: superieure afdeling - ereafdeling - uitmuntendheid; 
- lagere afdelingen: eerste afdeling - tweede afdeling - derde afdeling. 
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De harmonieën, fanfares, brassbands, percussie-ensembles en orkesten in open categorie uit de lagere 
afdeling (1ste-2de-3de afdeling) treden afzonderlijk op tijdens één jaar van de cyclus. 
 
Het daaropvolgende jaar treden de harmonieën, fanfares, brassbands, percussie-ensemble en orkesten in open 
categorie uit de hogere afdeling (superieure-ereafdeling-uitmuntendheid) op.  
Fanfare: 
De orkestbezetting eigen aan het fanfare-orkest en voorzien in de partituur dient te worden 
gerespecteerd. Bij de inschrijving dienen in een begeleidende brief eventuele afwijkingen te worden 
gemotiveerd. Deze afwijking zal door de technische commissie van Vlamo beoordeeld worden. Bij 
negatief advies kan het orkest doorverwezen worden naar de "open afdeling". 
 
Harmonie:  
De orkestbezetting eigen aan het harmonie-orkest en voorzien in de partituur dient te worden 
gerespecteerd. Bij de inschrijving dienen in een begeleidende brief eventuele afwijkingen te worden 
gemotiveerd. Deze afwijking zal door de technische commissie van Vlamo beoordeeld worden. Bij 
negatief advies kan het orkest doorverwezen worden naar de "open afdeling". 
 
Open categorie: 
Deze wedstrijd staat open voor orkesten in eender welke samenstelling met het doel deze orkesten de 
mogelijkheid te bieden zich te laten beoordelen door een vakbekwame jury. Het kader waarin de 
wedstrijd zich plaatst wordt geschetst in de bijlage nr. 1 dat deel uitmaakt van dit reglement. 
 
Brassband: 
Brassbands, die aan het reglement voldoen om deel te nemen aan de nationale wedstrijd Brassband 
Vlamo, kunnen eveneens deelnemen aan het provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant.  
Dit is evenwel geen selectiewedstrijd voor deelname aan de nationale wedstrijd voor Brassband Vlamo 
en staat hier volledig los van. 
 
Percussie-ensembles: 
Deze wedstrijd staat open voor drumbands, tamboerkorpsen, ritmische percussie-ensembles en 
melodische percussie-ensembles, verder in dit reglement percussie-ensembles genoemd. 
 
 
Art. 4 - Voorwaarden tot deelneming 
Om aan het tornooi te kunnen deelnemen, moeten de verenigingen aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  
4.1. De verenigingen moeten hun zetel en hun lokaal in de provincie Vlaams-Brabant hebben en daar 
actief zijn; 
 
4.2. De optredende muzikanten moeten de muziek beoefenen als liefhebber, d.w.z. regelmatig en 
onbezoldigd deelnemen aan de activiteiten van hun vereniging en ingeschreven zijn op de ledenlijst. Bij 
wijze van uitzondering kan ook een beroepsmuzikant deel uitmaken van de vereniging op uitdrukkelijke 
voorwaarde dat hij/zij regelmatig, ononderbroken en onbezoldigd spelend lid van de vereniging is; 
 
4.3. De verenigingen dienen een ledenbestand van minstens 20 personen te hebben. Voor percussie-
ensembles geldt een ledenbestand van minimaal 10 personen. 
 
 
Art. 5 - Inschrijving 
De verenigingen die wensen deel te nemen aan het tornooi moeten de deputatie hiervan op de hoogte 
brengen. Zij dienen door middel van de inschrijvingsformulieren, die bij de provinciale dienst cultuur 
(www.vlaamsbrabant.be/cultuur) kunnen worden aangevraagd, het volgende te sturen naar het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven:  
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- een alfabetische lijst met naam, voornaam, beroep, adres en instrument van de uitvoerende leden; 
- het rekeningnummer waarop de subsidie kan worden gestort; 
- het repertoire (zie artikel 9). 
 
Bij de inschrijving vermelden de verenigingen de afdeling waarin ze wensen beoordeeld te worden. 
 
 
Art. 6 - Optreden 
De verenigingen worden uitgenodigd om op te treden op een bepaalde plaats en uur, vastgesteld door de 
organisatie. Zij dienen ten minste 45 minuten vóór die tijd aanwezig te zijn. Bij afwezigheid verliezen 
zij alle rechten en voordelen die voortspruiten uit het tornooi.  
Er worden geen wijzigingen in het programma toegestaan. 
Bij aankomst meldt de voorzitter van de vereniging, of zijn afgevaardigde, zich aan bij het onthaal waar 
men verdere praktische instructies en/of begeleiding krijgt. 
Tegelijk worden aan het onthaal, ten behoeve van de jury, drie exemplaren van de directiepartituren van 
de uit te voeren werken overhandigd. Dit dienen "full-scores" te zijn, indien beschikbaar. 
De volgorde van optreden wordt door de wedstrijdleiding bepaald. Er worden geen wijzigingen in het 
programma toegestaan. 
Voor de uitvoering van de wedstrijdwerken mag een inspeelwerk met een maximale duur van  
4 minuten uitgevoerd worden. 
 
 
Art. 7 - Waarborg 
Bij hun inschrijving storten de verenigingen een waarborg van 125 euro op rekeningnummer  
091-0106007-15 van het provinciebestuur. 
Deze waarborg wordt na hun deelneming aan het tornooi terugbetaald. Indien een vereniging minder 
dan één maand vóór het tornooi laat weten dat zij afziet van haar deelname, zal de waarborg de 
organisatie ten goede komen. 
 
 
Art. 8 - Subsidiëring 
De geklasseerde verenigingen hebben het recht gedurende vier jaar de provinciale subsidie verbonden 
aan een categorie, te ontvangen, zonder zich opnieuw te moeten aanmelden voor de tornooien. 
Deze subsidie voor het 2de, 3de en 4de jaar zal alleen aan de geklasseerde verenigingen worden 
uitbetaald nadat zij ieder jaar, uiterlijk op 1 mei (poststempel geldt als bewijs), een subsidieaanvraag 
hebben gericht aan het provinciebestuur, Dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven.  
In de voorbije vier jaar dient een vormingsmoment gevolgd te zijn hetzij voor muzikanten, bestuur of 
dirigent. 
Verenigingen kunnen zich ook tussentijds opnieuw aandienen. De periode van vier jaar begint dan 
opnieuw te lopen vanaf die deelname. 
 
De subsidieaanvraag dient vergezeld te zijn van de volgende stukken:  
- een inlichtingsformulier betreffende de benaming en de samenstelling van de vereniging (bestuur en 
ledenlijst); 
- een verslag over de werking van de vereniging gedurende het voorbije jaar. 
- een attest waaruit blijkt dat de vereniging een vorming gevolgd heeft tot kwaliteitsverbetering van 
muzikale en/of bestuurlijke aard. 
 
De jaarlijkse subsidie bedraagt maximaal:  
- voor de harmonieën, fanfares, brassbands, percussie-ensembles en orkesten in open categorie: 
superieure afdeling: 790 euro   
ereafdeling: 740 euro   
uitmuntendheid: 690 euro   
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1ste afdeling: 640 euro   
2de afdeling: 590 euro   
3de afdeling: 550 euro    
 
Verenigingen die aan alle bepalingen van dit reglement voldoen kunnen ook een subsidie krijgen per 
deelname aan een erkend buitenlands tornooi. 
De organisatie stelt de lijst van deze tornooien vast en is op de website www.vlaamsbrabant.be/cultuur 
te raadplegen. 
Deze premie is gelijk aan de premie van de afdeling waarin de vereniging gerangschikt is. 
 
 
Art. 9 - Keuze van de stukken 
Voor harmonie en fanfare  
vermeldt de vereniging in de categorie harmonie/fanfare de twee werken op het inschrijfformulier die 
men wenst te spelen tijdens de wedstrijd. 
Het eerste werk moet gekozen worden uit het "klein repertorium", een selectie van 10 werken per 
afdeling. Dit "klein repertorium" wordt elk jaar vernieuwd en is op de website www.vlamo.be te 
raadplegen. Voor percussie-ensembles is deze lijst niet van toepassing. Zij kiezen uit het repertoire 
specifiek voor deze doelgroep. 
 
Het tweede werk moet gekozen worden uit het wedstrijdrepertorium van Vlamo en moet opgenomen 
zijn in de afdeling waarin het korps wil aantreden. Indien de kandidaat een compositie wil uitvoeren die 
nog niet in het wedstrijdrepertorium is opgenomen, dient samen met het inschrijfformulier een 
directiepartituur opgestuurd te worden. Dit gebeurt minstens drie maanden voor de wedstrijddatum.  Het 
werk wordt beoordeeld door een door Vlamo centraal aangestelde technische commissie. Bij een 
positief oordeel wordt het werk aan het wedstrijdrepertorium toegevoegd. De deelnemer wordt 
maximaal 4 weken na zijn inschrijving op de hoogte gebracht van de uitspraak. 
 
Voor open categorie stuurt de vereniging in open-categorie samen met haar inschrijfformulier de 
directiepartituren op voor een concertprogramma van ca. 30 minuten voor de lagere en ca. 45 minuten 
voor de hogere afdelingen. De moeilijkheidsgraad van het programma dient te beantwoorden aan het 
niveau van de afdeling waarin de kandiderende vereniging zich voorstelt. Het voorstel wordt beoordeeld 
door een door de organisatie aangestelde commissie die de afdeling bevestigt of de kandiderende 
vereniging in een hogere of lagere afdeling plaatst. Deze beslissing wordt tijdig aan de vereniging 
meegedeeld. Bij niet akkoord kan die een aangepast programma indienen binnen de gestelde tijdslimiet. 
 
Het programmavoorstel moet drie maanden voor de wedstrijddatum bij de organisatie bekend zijn. 4 
weken na inschrijving ontvangen de deelnemers bevestiging.      
 
De werken voor deelnemers in open categorie worden bepaald door Vlamo. 
 
Een werk dat vroeger reeds door de vereniging op het tornooi werd uitgevoerd, mag slechts hernomen 
worden na 8 jaar. 
 
 
Art. 10 - Uitslag 
De uitslagen die op het tornooi kunnen worden behaald, zijn de volgende:  
- minstens 80 % van de punten behaald: hebben recht op de subsidiëring in de gekozen afdeling 
- minder dan 80 % van de punten behaald: hebben recht op de subsidiëring in een lagere afdeling 
 
Een amateurmuziekvereniging die niet slaagt in de laagste afdeling, ontvangt een eenmalige 
reisvergoeding van 250 euro.  
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De klassering en het aantal punten worden bekendgemaakt na elke tornooizitting. 
In iedere afdeling wordt elk werk afzonderlijk door elk jurylid beoordeeld op 100 punten  
Daarbij wordt rekening gehouden met minstens volgende elementen: 
muzikale uitvoering en interpretatie, balans en klankgehalte, articulatie, frasering, dynamiek en 
nuancering, samenspel, tempo, ritmiek, techniek.  
 
De vereniging die het hoogste aantal punten behaalt in haar afdeling, mag gedurende twee jaar de titel 
van provinciaal laureaat dragen, indien minstens 80% werd behaald. Bij lidmaatschap bij Vlamo wordt 
die vereniging eveneens afgevaardigd naar de Vlamo finalewedstrijd. Indien de laureaat, om welke 
reden ook, niet wenst deel te nemen aan de finalewedstrijd, kan de tweede in rangschikking worden 
afgevaardigd, op voorwaarde dat ook die ten minste 80% van de punten behaalde. 
De organisatie kan een premie per categorie toekennen van 250 euro aan het (de)  orkest(en) voor een 
bijzondere verdienste. 
 
De resultaten worden bekendgemaakt door de voorzitter of door zijn plaatsvervanger. De organisatie 
bepaalt de tijdstippen waarop geproclameerd wordt. 
 
Bij de bekendmaking van de resultaten ontvangen de deelnemende groepen : 
- het origineel van de samenvattende puntenstaat, met de vermelding van het totale aantal punten per 
werk; 
- het origineel van de commentaar en beoordeling van ieder jurylid; 
- een diploma, waarop vermeld staat waar en wanneer de wedstrijd plaatshad, de discipline en de 
afdeling waarin werd opgetreden en het behaalde resultaat.  Het diploma wordt ondertekend door de 
provinciale voorzitter en secretaris en de juryleden. 
 
Na afloop van het tornooi kunnen de dirigent en één afgevaardigde contact hebben met de jury om op 
een informele manier van gedachten te wisselen over de geleverde prestatie. 
 
 
Art. 11 - Jury 
De jury wordt aangesteld door de organisatie en bestaat uit een voorzitter, drie deskundigen en één 
secretaris. 
De juryleden worden geselecteerd uit een door de organisatie samengestelde pool waarin minstens een 
specialist slagwerk, twee dirigenten en drie specialisten blaasmuziek vertegenwoordigd zijn.  
 
De samenstelling gebeurt in overeenstemming met het provinciaal reglement over de evenwichtige 
aanwezigheid van vrouwen en mannen in adviesorganen (2/12/1997). 
 
Het aantal behaalde punten is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de door de deskundige 
juryleden toegekende punten. 
 
Tegen de door deze juryleden uitgebrachte beoordeling is geen beroep mogelijk. 
 
 
 
Art. 12 - Auteursrechten 
De auteursrechten betreffende de op de provinciale tornooien uitgevoerde programma’s zijn ten laste 
van de provincie en worden rechtstreeks vereffend aan het auteursrechtenbureau. 
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de verdere regelgeving met 
betrekking tot de auteurs- en reproductierechten. 
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Art. 13 - Schade 
De verenigingen nemen alle risico’s op zich en ontslaan de organisatie van alle verantwoordelijkheid 
voor eventuele schadelijke gevolgen die voor de vereniging of voor de leden zouden voortvloeien uit 
het mededingen aan dit tornooi. 
 
 
Art. 14 - Deputatie beslist 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 15 - Subsidie voorwaardelijk toegekend 
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 verantwoordingsstukken 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. 16 - Geschillen 
Alle bezwaren betreffende de niet-naleving van het reglement in verband met de tornooien moeten aan 
de deputatie worden meegedeeld. 
De deputatie doet uitspraak over alle klachten en beslecht alle gevallen die niet bepaald zijn in dit 
reglement. 
 
 
Art. 17 - Overgangsmaatregelen 
Korpsen die in 2007 en 2008 hebben deelgenomen, zullen een subsidie van 4 jaar krijgen. Korpsen die 
in 2009 zullen deelnemen, krijgen een eenmalige extra premie. Het aantal korpsen die deze premie 
krijgen, wordt begrensd op 40. Datum van inschrijving geldt.  
Het reglement van 20 juni 2000 wordt opgeheven. Dit nieuw reglement treedt in werking op  
1 januari 2009.  
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Bijlage nr.1 Reglement provinciaal orkestentornooi Vlaams-Brabant 
 
De oprichting van de "open categorie" moet toelaten dat alle orkesten van eender welke samenstelling 
naar kwaliteit toe kunnen werken en bijgevolg ook in de mogelijkheid worden gesteld om deel te nemen 
aan wedstrijden. Door deze deelname worden zij tevens geëvalueerd, waardoor het "niveau" kan 
worden uitgedrukt in een afdeling. 
Hierdoor kan er strenger worden toegezien op de samenstelling van de vaste orkestvormen 
(harmonie/fanfare), waardoor geen afwijkingen meer in de desbetreffende reglementen moeten worden 
voorzien. Dit heeft tot gevolg dat iedere afwijking volledig tot de verantwoordelijkheid van de 
betrokken vereniging behoort. 
In de open categorie wordt geen verplicht repertorium opgelegd, wat de drempelvrees voor deelname 
doet verlagen. De groepen bieden zich aan met een zelf gekozen concertprogramma en stellen zelf een 
afdeling voor. De commissie wedstrijden zal het ingestuurde programma nazien en bevestigen of in een 
hogere of lagere afdeling plaatsen. Het mengen van meerdere orkestvormen binnen eenzelfde wedstrijd 
kan zowel voor de deelnemers als voor het publiek de wedstrijd aantrekkelijker maken. Bovendien zal 
een concertprogramma waar bijvoorbeeld ook het pop-, film- en musicalrepertorium aan bod kan 
komen een grotere aantrekkingskracht uitoefenen op het publiek. 
 
 
Leuven, 2 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal. 
Leuven, 15 december 2008 
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Nr. 82 Wijziging van het provinciaal reglement 'Subsidies voor het  
  onderhoud van niet-beschermde, waardevolle gebouwen':  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op artikel 42 §3 van het Provinciedecreet.  
 
Gelet op het provinciaal reglement “Subsidies voor het onderhoud van niet-beschermde, waardevolle 
gebouwen”, goedgekeurd door de provincieraad van 2 september 1997 en gewijzigd op 
6 november 2001; 
 
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 de inschrijving op artikel 773/1350/6401 en art. 773/1410/6402 van de provinciebegroting van 
2008 van een bedrag van respectievelijk 240.000 euro voor onderhoudswerken – privé en 100.000 euro 
voor onderhoudswerken – openbaar; 
 
Overwegende dat de provincie reeds meer dan 10 jaar in haar monumentenbeleid de klemtoon legt op 
preventie en op regelmatig onderhoud van niet-beschermde, waardevolle gebouwen; 
 
Overwegende dat het klein historisch erfgoed om dezelfde redenen als de waardevolle gebouwen 
behouden moet blijven, maar dat hiervoor een aanpassing van de voorwaarden van het reglement 
noodzakelijk is;  
 
Overwegende dat na de doorlichting van het huidig reglement een aantal verfijningen en preciseringen 
noodzakelijk zijn om de aanvraagdossiers en de behandeling ervan te optimaliseren; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
Het provinciaal reglement betreffende de subsidies voor het onderhoud van niet-beschermde, 
waardevolle gebouwen, goedgekeurd op 2 september 1997 en gewijzigd op 6 november 2001, wordt als 
volgt gewijzigd: 
 
• nieuwe titel: 

subsidiereglement voor het onderhoud van niet-beschermde, waardevolle gebouwen en klein 
historisch erfgoed 

 
artikel 1: aan de tekst wordt toegevoegd 
Verklaring belangrijkste begrippen: 
Onderhoudswerken: deze werken behoeden onroerend erfgoed tegen verval als gevolg van schade, die 
kan veroorzaakt zijn door aantastingen, natuurlijke verwering, weersinvloeden, stabiliteitsproblemen… 
Onderhoudswerken zijn slechts efficiënt als ze regelmatig gebeuren. 
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Waardevolle gebouwen zijn gebouwen (kerken, woonhuizen, hoeves, industriële gebouwen …) die niet 
beschermd zijn (cf. de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, 
gewijzigd bij decreet van 14 juli 1993 of het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995), maar die 
voldoen aan een aantal criteria zoals vermeld in het artikel 2. 
 
Klein historisch erfgoed: gebouwen of onroerende elementen van beperkte omvang die mee het karakter 
bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, calvaries, wegwijzers, historisch 
straatmeubilair, herdenkingstekens of –monumenten, funerair erfgoed, grens- en schandpalen … 
 
artikel 2: wordt vervangen als volgt: 
Wanneer zijn niet-beschermde gebouwen en klein historisch erfgoed waardevol? 
Niet-beschermde gebouwen en klein historisch erfgoed kunnen een erkenning als waardevol hebben 
wegens hun (architectuur)historische, wetenschappelijke, industrieelarcheologische, volkskundige of 
andere sociaal-culturele waarde of door hun beeldbepalend karakter. Concreet betekent dit dat ze: 
opgenomen zijn in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur / deel 1 
Provincie Brabant – Arrondissement Leuven (1971) en deel 2n Vlaams-Brabant – Arrondissement 
Halle-Vilvoorde (1975)", uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; voorwaarde is 
wel dat ze door ongewenste ingrepen hun waardevol karakter ondertussen nog niet hebben verloren; 
of dat ze als waardevol erkend zijn door de deputatie op advies van een deskundige 
beoordelingscommissie en na toetsing aan de criteria zoals hierboven vermeld. De aanvrager bezorgt 
hiervoor een gemotiveerde aanvraag waarin het waardevol karakter van het gebouw wordt aangetoond. 
Voor de erkenning als waardevol van klein historisch erfgoed bevat deze aanvraag ook een inventaris 
van al het klein erfgoed dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente/stad.  
 
• artikel 3: wordt als nieuw artikel toegevoegd: 
Samenstelling beoordelingscommissie  
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht onder de 
volgende voorwaarden:  
de beoordelingscommissie bestaat uit:  
- 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid - Agentschap R-O Vlaanderen / Onroerend Erfgoed 

Vlaams-Brabant 
- 1 vertegenwoordiger van de vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant 
- 4 deskundigen, gespecialiseerd in verschillende aspecten van de monumentenzorg  
- 1 vertegenwoordiger van de dienst cultuur (secretaris) 
- directeur cultuur en onderwijs of diensthoofd cultuur (voorzitter) 
De leden worden aangewezen door de deputatie. 
De samenstelling gebeurt in overeenstemming met het provinciaal reglement over de evenwichtige 
aanwezigheid van vrouwen en mannen in adviesorganen (2/12/1997). 
 
• artikel 3 (wordt art. 4), §2 en §3: worden vervangen als volgt: 
§ 2. De aanvraag tot subsidie dient uiterlijk op 1 oktober van elk kalenderjaar ingediend te worden. Het 
dossier wordt vóór deze datum via de post toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven 
aan de balie van het provinciehuis tegen ontvangstbewijs. Aanvragen die na die datum binnenkomen, 
worden in het daaropvolgend jaar behandeld. 
§ 3. De onderhoudspremie kan slechts één keer per jaar worden toegekend, maar elk jaar kan een 
nieuwe aanvraag ingediend worden. In het geval van grote sites zoals kastelen, hoeves, kloosters en 
colleges kunnen er op jaarbasis maximaal twee aanvraagdossiers worden ingediend. 
 
• artikel 4(wordt art. 5): wordt vervangen als volgt: 
Welke werken komen in aanmerking? 
De volgende werken kunnen als onderhoudswerken in aanmerking komen voor de toepassing van 
dit reglement: 
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a. Het uitvoeren van historisch of technisch vooronderzoek; 
b. Voor monumentale gebouwen en klein historisch erfgoed in het algemeen: 
1. Dakconstructies: het herstellen van dakschade; dichten en afdekken van lekken;  
het onderhouden van de dakbedekking, zoals ontmossen; 
2. Regenwaterafvoer: het herstellen, onderhouden en plaatsen van dakgoten, afvoerleidingen en 
rioleringen; 
3. Muurwerk en andere constructieve elementen: het herstellen en aanbrengen van beschermings- 
en afwerkingslagen; reinigen, ontmossen, verharden en hydrofoberen; behandeling tegen 
opstijgend vocht en alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalconserverende 
producten; het onderhouden en herstellen van muren, metselwerk en andere constructieve 
elementen; 
4. Stabiliteit: het verstevigen van funderingen; nemen van dringende maatregelen om de stabiliteit 
te verzekeren; maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen; het 
bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen, zoals 
verbindingsdoken; 
5. Buitenschrijnwerk: het vervangen van gebroken of gebarsten beglazing en onderhouden van de 
stopverfranden; het herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur en van de 
loden slabben; het herstellen en aanbrengen van beschermings- en afwerkingslagen op deuren, 
ramen, luiken, poorten, beslag, hang- en sluitwerk en gootconstructies; 
6. Houtbehandeling: het bestrijden van houtborende insecten, schimmel, zwam- en 
vochtaantasting; 
7. Toegankelijkheid en veiligheid: het onderhouden, herstellen, vervangen of  aanbrengen van de 
voorzieningen, noodzakelijk voor de toegankelijkheid en beveiliging, zoals dakkapellen of 
dakluiken, loopbruggen, zoldertrappen en - ladders, ladder- en klimhaken; 
8. Preventie: het nemen van maatregelen tegen dierlijke vervuiling; het afdekken en beschermen 
van beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten tegen weersinvloeden, zoals 
vorstschade; 
c. Voor monumentale kerken tevens: het onderhouden en herstellen van bliksemafleidingen, 
verwarmingsinstallaties en elektriciteitsinstallaties en van andere technische voorzieningen zoals 
klimaatregeling en brandbeveiliging. 
d. Voor monumentale kerk- en overheidsgebouwen met een waardevol interieur en / of waardevolle 
elementen in dat interieur, tevens: 
1. Het onderhouden van waardevolle elementen en het fixeren van verf- en afwerkingslagen; 
2. Het onderhouden en conserveren van interieurdecoratie, zoals wand- en plafondschilderingen, 
lambriseringen, historische beschilderingen op waardevolle elementen en stucwerk en van andere 
cultuurgoederen die onroerend zijn door hun bestemming; 
e. De onderhoudswerken die de deputatie als zodanig aanwijst met het oog op de toegankelijkheid en de 
veiligheid van het gebouw en de instandhouding,  zowel preventief als curatief, van het cultureel 
patrimonium. 
 
• artikel 5 (wordt art. 6): aan de bestaande tekst wordt volgende voorwaarde toegevoegd: 

Principieel akkoord gaan om het gebouw waarvoor subsidies ontvangen werd, op aanvraag 
van en in overleg met de provincie open te stellen voor ontsluitingsinitiatieven voor een 
beperkt publiek; 

 
• artikel 6, §1 (wordt art. 7): wordt vervangen als volgt: 

§ 1. De premie bedraagt 30 % van de uitgaven voor de onderhoudswerken die het bedrag van 12.500 
euro niet overschrijden. Voor het gedeelte van de uitgaven boven 12.500 euro, maar lager of gelijk 
aan 25.000 euro, bedraagt de subsidie 15 %. Voor het gedeelte van de uitgaven boven 25.000 euro, 
wordt geen subsidie toegekend. Deze bedragen moeten worden verhoogd met de btw, voor zover die 
niet door de begunstigde kan worden gerecupereerd. Subsidies van minder dan 750 euro worden niet 
uitbetaald.  
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In het geval van het klein historisch erfgoed kan in één aanvraagdossier een onderhoudssubsidie 
gevraagd worden voor meerdere objecten met werken voor een minimumbedrag van 2.500 euro.  

 
• artikel 8, §2 (wordt art. 9): wordt als volgt vervangen: 
 
§ 2. Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten: 
1. Een verantwoording waarin wordt aangetoond dat het gaat om een waardevol gebouw of klein 
historisch erfgoed zoals bedoeld in het artikel 2;  
2. Een inspectieverslag of toestandsrapportage van het gebouw, opgemaakt door de vzw 
Monumentenwacht Vlaams-Brabant, waaruit blijkt dat de voor subsidie in aanmerking komende 
onderhoudswerken verantwoord zijn; dit verslag mag niet ouder dan 5 jaar zijn; in het geval van 
klein historisch erfgoed, geeft de vzw Monumentenwacht een advies voor instandhouding en 
onderhoud;  
3. Een gedetailleerde beschrijving van de werken met vermelding van de uitvoeringstermijn, ev. 
geïllustreerd met foto's en/of plannen; een kostenraming van de werken op basis van een offerte 
of -in het geval de werken in eigen beheer worden uitgevoerd- op basis van de geplande 
materiaalkosten; 
4. Een verklaring op erewoord waarin wordt vermeld of de btw op de bedoelde 
onderhoudswerken al dan niet kan worden gerecupereerd; 
5. Een verzekeringsattest waaruit blijkt dat het gebouw verzekerd is tegen brand;  
voor klein historisch erfgoed wordt dit attest niet gevraagd. 
 
• artikel 10, §2 (wordt art. 11): wordt als volgt vervangen: 

§ 2. De aanvrager legt de voor voldaan verklaarde facturen in één keer voor. De bewijsstukken voor 
het uitbetalen van de premie moeten uiterlijk op 1 oktober na  het jaar van toekenning van de 
premie in het bezit zijn van het provinciebestuur. Deze uitbetalingsperiode kan op verzoek van de 
subsidienemer nog met maximaal één jaar verlengd worden. De premie waarvoor twee jaar na 
toekenning geen bewijsstukken zijn ingediend, vervalt. 

 
• artikel 13 (wordt art. 14): wordt als volgt vervangen, met nieuwe eindformulering: 

Dit reglement vervangt het provinciaal reglement inzake de toekenning van premies voor 
onderhoudswerken aan niet als monument beschermde waardevolle gebouwen van 2 september 
1997 en 1 januari 2002. 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. 

 
Art. 2. 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij besluit 
CLT/ED/08/233, wordt goedgekeurd. 
 
Art.3. 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2009. 
 
Leuven, 2 december 2008 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET ONDERHOUD VAN NIET-BESCHERMDE 
WAARDEVOLLE GEBOUWEN EN KLEIN HISTORISCH ERFGOED 
 
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 premie toekennen 
voor onderhoudswerken aan eigenaars en aan houders van zakelijke rechten van waardevolle gebouwen 
en klein historisch erfgoed, gelegen in Vlaams-Brabant.   
 
Verklaring belangrijkste begrippen: 
Onderhoudswerken: deze werken behoeden onroerend erfgoed tegen verval als gevolg van schade, die 
kan veroorzaakt zijn door aantastingen, natuurlijke verwering, weersinvloeden, stabiliteitsproblemen… 
Onderhoudswerken zijn slechts efficiënt als ze regelmatig gebeuren. 
Waardevolle gebouwen zijn gebouwen (kerken, woonhuizen, hoeves, industriële gebouwen …) die niet 
beschermd zijn (cf. de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, 
gewijzigd bij decreet van 14 juli 1993 of het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van 
Monumenten en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995), maar die 
voldoen aan een aantal criteria zoals vermeld in het artikel 2. 
Klein historisch erfgoed: gebouwen of onroerende elementen van beperkte omvang die mee het karakter 
bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, calvaries, wegwijzers, historisch 
straatmeubilair, herdenkingstekens of –monumenten, funerair erfgoed, grens- en  
schandpalen … 
 
Art. 2. 
 
Wanneer zijn niet-beschermde gebouwen en klein historisch erfgoed waardevol? 
Niet-beschermde gebouwen en klein historisch erfgoed kunnen een erkenning als waardevol 
hebben wegens hun (architectuur)historische, wetenschappelijke, industrieelarcheologische, 
volkskundige of andere sociaal-culturele waarde of door hun beeldbepalend karakter. 
Concreet betekent dit dat ze: 
• opgenomen zijn in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Architectuur / deel 

1 Provincie Brabant – Arrondissement Leuven (1971) en deel 2n Vlaams-Brabant – 
Arrondissement Halle-Vilvoorde (1975)", uitgegeven door het ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap; voorwaarde is wel dat ze door ongewenste ingrepen hun waardevol karakter 
ondertussen nog niet hebben verloren; 

 
 
• of dat ze als waardevol erkend zijn door de deputatie op advies van een deskundige 

beoordelingscommissie en na toetsing aan de criteria zoals hierboven vermeld. De aanvrager 
bezorgt hiervoor een gemotiveerde aanvraag waarin het waardevol karakter van het gebouw wordt 
aangetoond. Voor de erkenning als waardevol van klein historisch erfgoed bevat deze aanvraag ook 
een inventaris van al het klein erfgoed dat is gelegen is op het grondgebied van de gemeente/stad.   

 
Art. 3. 
 
Samenstelling beoordelingscommissie  
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht onder de 
volgende voorwaarden:  
de beoordelingscommissie bestaat uit:  
- 1 vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid - Agentschap R-O Vlaanderen / Onroerend Erfgoed 

Vlaams-Brabant 
- 1 vertegenwoordiger van de vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant 
- 4 deskundigen, gespecialiseerd in verschillende aspecten van de monumentenzorg  
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- 1 vertegenwoordiger van de dienst cultuur (secretaris) 
- directeur cultuur en onderwijs of diensthoofd cultuur (voorzitter) 
De leden worden aangewezen door de deputatie. 
De samenstelling gebeurt in overeenstemming met het provinciaal reglement over de evenwichtige 
aanwezigheid van vrouwen en mannen in adviesorganen (2/12/1997) en het artikel 193 van het 
Provinciedecreet. 
 
Art. 4. 
 
Wie kan een aanvraag indienen? 
§ 1. De aanvraag om subsidiëring kan enkel uitgaan van de eigenaar of de houder van zakelijke rechten 
(bv. erfpacht) op het goed, die de kosten van de werken draagt. 
 
§ 2. De aanvraag tot subsidie dient uiterlijk op 1 oktober van elk kalenderjaar ingediend te worden. Het 
dossier wordt vóór deze datum via de post toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven 
aan de balie van het Provinciehuis tegen ontvangstbewijs. Aanvragen die na die datum binnenkomen, 
worden in het daaropvolgend jaar behandeld. 
 
§ 3. De onderhoudspremie kan slechts één keer per jaar worden toegekend, maar elk jaar kan een 
nieuwe aanvraag ingediend worden. In het geval van grote sites zoals kastelen, hoeves, kloosters 
en colleges kunnen er op jaarbasis maximaal twee aanvraagdossiers worden ingediend. 
 
Art. 5. 
 
Welke werken komen in aanmerking? 
De volgende werken kunnen als onderhoudswerken in aanmerking komen voor de toepassing van dit 
reglement: 
 
a. Het uitvoeren van historisch of technisch vooronderzoek; 
 
b. Voor monumentale gebouwen en klein historisch erfgoed in het algemeen: 
1. Dakconstructies: het herstellen van dakschade; dichten en afdekken van lekken; het onderhouden 

van de dakbedekking, zoals ontmossen; 
2. Regenwaterafvoer: het herstellen, onderhouden en plaatsen van dakgoten, afvoerleidingen en 

rioleringen; 
3. Muurwerk en andere constructieve elementen: het herstellen en aanbrengen van beschermings- en 

afwerkingslagen; reinigen, ontmossen, verharden en hydrofoberen; behandeling tegen opstijgend 
vocht en alle andere behandelingen met waterwerende en materiaalconserverende producten; het 
onderhouden en herstellen van muren, metselwerk en andere constructieve elementen; 

4. Stabiliteit:  het verstevigen van funderingen; nemen van dringende maatregelen om de stabiliteit te 
verzekeren; maatregelen tegen corrosie, aftakeling en ontaarding van materialen; het bijwerken, 
herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of onderdelen, zoals verbindingsdoken; 

5. Buitenschrijnwerk: het vervangen van gebroken of gebarsten beglazing en onderhouden van de 
stopverfranden; het herstellen van glas-in-lood met inbegrip van de draagstructuur en van de loden 
slabben; het herstellen en aanbrengen van beschermings- en afwerkingslagen op deuren, ramen, 
luiken, poorten, beslag, hang- en sluitwerk en gootconstructies; 

6. Houtbehandeling: het bestrijden van houtborende insecten, schimmel, zwam- en vochtaantasting; 
7. Toegankelijkheid en veiligheid: het onderhouden, herstellen, vervangen of aanbrengen van de 

voorzieningen, noodzakelijk voor de toegankelijkheid en beveiliging, zoals dakkapellen of 
dakluiken, loopbruggen, zoldertrappen en - ladders, ladder- en klimhaken; 

8. Preventie: het nemen van maatregelen tegen dierlijke vervuiling; het afdekken en beschermen van 
beeldhouwwerken, architectuurelementen en sierobjecten tegen weersinvloeden, zoals vorstschade; 
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c. Voor monumentale kerken tevens: het onderhouden en herstellen van bliksemafleidingen, 
verwarmingsinstallaties en elektriciteitsinstallaties en van andere technische voorzieningen zoals 
klimaatregeling en brandbeveiliging. 

 
d. Voor monumentale kerk- en overheidsgebouwen met een waardevol interieur en / of 

waardevolle elementen in dat interieur, tevens: 
1. Het onderhouden van waardevolle elementen en het fixeren van verf- en afwerkingslagen; 
2. Het onderhouden en conserveren van interieurdecoratie, zoals wand- en plafondschilderingen, 

lambriseringen, historische beschilderingen op waardevolle elementen en stucwerk en van 
andere cultuurgoederen die onroerend zijn door hun bestemming; 

 
e. De onderhoudswerken die de deputatie als zodanig aanwijst met het oog op de 

toegankelijkheid en de veiligheid van het gebouw en de instandhouding, zowel preventief als 
curatief, van het cultureel patrimonium. 

 
Art. 6. 
 
Waartoe verbindt de aanvrager zich door het indienen van zijn dossier en de ontvangst van de 
premie? 
§ 1. Door zijn aanvraag voor een onderhoudspremie in te dienen, verbindt de aanvrager zich ertoe de 
volgende verbintenissen na te leven: 
1. De onderhoudswerken uitvoeren volgens de geldende normen en / of regels van de kunst, d.w.z. 

een historisch verantwoord herstel; 
2. Alle kosten boven de raming, zoals voor meer- en bijwerken en bij prijsstijgingen te zijnen laste 

nemen; 
3. Tijdens en na de uitvoering van de werken, de controle op de naleving van de voorwaarden 

waaronder de principiële goedkeuring werd verleend, toestaan door de personen die daartoe door de 
deputatie werden aangewezen, en deze personen alle faciliteiten verlenen voor de vlotte uitvoering 
van hun opdracht;  

4. Aangesloten zijn of zich aansluiten, dit voor een periode van 10 jaar, bij de Monumentenwacht 
Vlaams-Brabant vzw; 

5. Principieel akkoord gaan om het gebouw waarvoor subsidies ontvangen werd, op aanvraag van en 
in overleg met de provincie open te stellen voor ontsluitingsinitiatieven voor een beperkt publiek; 

 
6. De onderhoudspremie geheel en ook niet gedeeltelijk cumuleren met enige andere bijdrage van het 

provinciebestuur die dezelfde bestemming heeft als bepaald in dit besluit; 
7. De premie niet te gebruiken voor enig ander oogmerk dan dat waarvoor ze verleend werd. 
 
§2. In geval van eigendomsoverdracht binnen een termijn van 3  jaar volgend op de datum van de 
beslissing van de deputatie betreffende de definitieve toekenning van de premie, dient de volledige 
premie, verhoogd met de wettelijke intrestvoet, terugbetaald te worden aan het provinciebestuur. Wordt 
voor de toepassing van deze paragraaf niet als eigendomsoverdracht beschouwd: de verwerving, of door 
de kinderen en / of de overlevende echtgeno(o)t(e) na het overlijden van één van de echtgenoten, of 
door één van de echtgenoten ingevolge een echtscheiding. 
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Art. 7. 
 
Hoeveel bedraagt de premie, op welke basis wordt ze bepaald? 
§ 1. De premie bedraagt 30 % van de uitgaven voor de onderhoudswerken die het bedrag van 
12.500 euro niet overschrijden. Voor het gedeelte van de uitgaven boven 12.500 euro, maar lager 
of gelijk aan 25.000 euro, bedraagt de subsidie 15 %. Voor het gedeelte van de uitgaven boven 
25.000 euro, wordt geen subsidie toegekend. Deze bedragen moeten worden verhoogd met de btw, 
voor zover die niet door de begunstigde kan worden gerecupereerd. Subsidies van minder dan 750 
euro worden niet uitbetaald. In het geval van het klein historisch erfgoed kan in één 
aanvraagdossier een onderhoudssubsidie gevraagd worden voor meerdere objecten met werken 
voor een minimumbedrag van 2.500 euro.  
 
§ 2. De premie wordt vastgesteld op basis van de raming, vermeld in het artikel 8 § 2 punt 3. 
Indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd, komen enkel de kosten voor de levering van 
materialen en diensten in aanmerking. 
 
Art. 8. 
 
Bijzondere bepalingen 
§ 1. Tijdens de uitvoering mag geen wijziging aangebracht worden in de lijst van de goedgekeurde 
werken, tenzij met de goedkeuring van de deputatie of haar gemachtigde. Indien dit aanleiding 
geeft tot verrekeningen in min en indien het eindbedrag van de werken minder bedraagt dan de 
in het artikel 8 § 2 punt 3 bedoelde raming, wordt de premie verhoudingsgewijs verminderd.  
 
§ 2. De premie kan niet worden toegekend met terugwerkende kracht voor werken die reeds beëindigd 
of in uitvoering zijn op het ogenblik van de aanvraag.  
 
Art. 9. 
 
Samenstelling dossier  
§ 1. Wie voor toekenning van een premie in aanmerking wenst te komen, moet vóór de aanvang van de 
werken een verzoek indienen, bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant - dienst cultuur, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
§ 2. Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten:  
1. Een verantwoording waarin wordt aangetoond dat het gaat om een waardevol gebouw of klein 

historisch erfgoed zoals bedoeld in het artikel 2;  
2. Een inspectieverslag of toestandsrapportage van het gebouw, opgemaakt door de vzw 

Monumentenwacht Vlaams-Brabant, waaruit blijkt dat de voor subsidie in aanmerking komende 
onderhoudswerken verantwoord zijn; dit verslag mag niet ouder dan 5 jaar zijn; in het geval van 
klein historisch erfgoed, geeft de vzw Monumentenwacht een advies voor instandhouding en 
onderhoud;  

3. Een gedetailleerde beschrijving van de werken met vermelding van de uitvoeringstermijn, ev. 
geïllustreerd met foto's en/of plannen;  een kostenraming van de werken op basis van een offerte of 
-in het geval de werken in eigen beheer worden uitgevoerd- op basis van de geplande 
materiaalkosten; 

4. Een verklaring op erewoord waarin wordt vermeld of de btw op de bedoelde onderhoudswerken al 
dan niet kan worden gerecupereerd; 

5. Een verzekeringsattest waaruit blijkt dat het gebouw verzekerd is tegen brand; voor klein historisch 
erfgoed wordt dit attest niet gevraagd. 
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Art. 10. 
 
Verdere procedure 
§ 1. Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 30 dagen meegedeeld dat het dossier volledig en 
ontvankelijk is. Indien het dossier onvolledig is of als de waarborgen voor een vakkundige uitvoering 
onvoldoende worden geacht, dan wordt dit binnen dezelfde termijn aan de aanvrager meegedeeld. In dit 
geval kan deze het dossier volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of aanvullen en opnieuw 
indienen. 
 
§ 2. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Zij bepaalt of 
de in het artikel 8 vermelde aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor de toekenning van een 
onderhoudspremie en meldt dit binnen 60 dagen na de datum van ontvangst aan de aanvrager. 
 
§ 3. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop het volledige, voor goedkeuring vatbare dossier 
werd ingediend. 
 
§ 4. De deputatie kent de onderhoudspremies toe tot de uitputting van het krediet, in de volgorde waarin 
de voor goedkeuring vatbare dossiers worden ingediend. De poststempel van het volledige dossier of 
van het laatst ontbrekende document geldt als bewijs. Aanvragen die op basis hiervan niet meer 
behandeld kunnen worden, krijgen prioriteit in het daaropvolgend jaar. 
 
Art. 11. 
Hoe kan de premie opgevraagd worden en welke is de betalingswijze? 
§ 1. De onderhoudspremie wordt in één keer uitbetaald na voorlegging van de facturen,  nadat de 
deputatie heeft vastgesteld dat de werken beëindigd zijn en dat ze conform de goedgekeurde prijsofferte 
en volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd. 
 
§ 2. De aanvrager legt de voor voldaan verklaarde facturen in één keer voor. De bewijsstukken voor het 
uitbetalen van de premie moeten uiterlijk op  1 oktober na het jaar van toekenning van de premie in het 
bezit zijn van het provinciebestuur. Deze uitbetalingsperiode kan op verzoek van de subsidienemer nog 
met maximaal één jaar verlengd worden. De premie waarvoor twee jaar na toekenning geen 
bewijsstukken zijn ingediend, vervalt. 
 
Art. 12. 
De premies worden 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 premie bij beslissing van de deputatie teruggevorderd worden. 
 
Art. 13. 
De begunstigde wordt vrijgesteld van de in het artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van in 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. 14. 
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement inzake de toekenning van premies voor 
onderhoudswerken aan niet als monument beschermde waardevolle gebouwen van 2 september 1997 en 
1 januari 2002. 
 
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. 
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Nr. 83 Aanpassing van het provinciaal pensioenreglement ter uitvoering  
  van het artikel 43 van de wet van 25 april 2007 betreffende  
  de pensioenen van de openbare sector: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie interne administratie en personeelsbeleid) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op de artikelen 42 en 101 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 7 oktober 1953 betreffende de vaststelling van het 
reglement over de provinciale pensioenen, gewijzigd door meerdere latere besluiten; 
 
Gelet op de wet van 25 april 2007 betreffende de pensioenen van de openbare sector en inzonderheid de 
artikelen 42 en 43 waarbij de bezoldigingsregeling van de rust- en overlevingspensioenen en het 
perequatiesysteem worden aangepast; 
 
Gelet op de onderhandelingen in het bijzonder onderhandelingscomité;  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
 
Het artikel 65 van het besluit van de provincieraad van 7 oktober 1953 wordt als volgt aangevuld met 
een tweede alinea: 
"Voor de pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2007 wordt de referentiewedde, naargelang de aard van 
het pensioen, vastgesteld op basis van de volgende bezoldigingsregeling: 
 
1. Voor de onmiddellijk ingaande rustpensioenen en de overlevingspensioenen die voortvloeien uit het 

overlijden van een personeelslid in activiteit wordt de referentiewedde vastgesteld op basis van de 
bezoldigingsregeling die van kracht is op de ingangsdatum van het pensioen. 

 
2. Voor de uitgestelde rustpensioenen en overlevingspensioenen die voortvloeien uit het overlijden van 

een potentiële begunstigde van een uitgesteld rustpensioen wordt de referentiewedde vastgesteld op 
basis van de bezoldigingsregeling die van kracht is op de eerste dag van de maand die volgt op het 
neerleggen van het ambt; 
indien het ambt neergelegd werd vóór 1 januari 2007 wordt de referentiewedde vastgesteld op basis 
van de bezoldigingsregeling die van kracht was op 1 januari 2007. 

 
3. Voor de overlevingspensioenen die voortvloeien uit het overlijden van een begunstigde van een 

rustpensioen wordt de referentiewedde vastgesteld op basis van de bezoldigingsregeling die 
toegepast werd voor de berekening van dat rustpensioen; 
indien het ambt neergelegd werd vóór 1 januari 2007 wordt de referentiewedde vastgesteld op basis 
van de bezoldigingsregeling die van kracht was op 1 januari 2007. 

 
Art. 2. 
 
Het artikel 66 van het besluit van de provincieraad van 7 oktober 1953, betreffende de vaststelling van 
het reglement over de provinciale pensioenen, gewijzigd door meerdere latere besluiten, wordt 
vervangen als volgt: 
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"het nominaal bedrag van de rust- en overlevingspensioenen wordt verhoogd ten belope van het 
percentage eigen aan de perequatiekorf toepasselijk op de plaatselijke besturen van het Vlaamse Gewest 
waarvan het percentage gelijk is aan de verhoging van de globale bezoldiging op het einde van de 
referentieperiode ten opzichte van de globale bezoldiging op 31 december van het jaar dat aan de 
referentieperiode voorafgaat. Dit percentage wordt vastgesteld tot de vierde decimaal. De perequatie 
heeft uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op elke referentieperiode van 2 jaar. De eerste 
referentieperiode loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2008. 
De perequatie wordt uitgevoerd op basis van het nominaal bedrag van het pensioen dat van kracht is op 
de laatste dag van de referentieperiode".  
 
Art. 3. 
 
Het artikel 67 van het besluit van de provincieraad van 7 oktober 1953, betreffende de vaststelling van 
het reglement over de provinciale pensioenen, gewijzigd door meerdere latere besluiten, wordt 
opgeheven. 
 
Art. 4. 
 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009. 
 
Leuven, 2 december 2008 
 
Van raadswege: 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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Nr. 84 Evaluatie en herstructurering van de provinciale cultuurprijzen:  
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het besluit van 6 november 2001 van de provincieraad tot goedkeuring van het reglement van 
de provinciale prijs voor architectuur en vormgeving. 
 
Gelet op het besluit van 18 december 2001 van de provincieraad tot afstemming en goedkeuring van 
volgende reglementen voor de cultuurprijzen: 
− provinciaal reglement betreffende de toekenning van de prijs voor het sociaal-cultureel werk; 
− reglement provinciale prijzen voor cultureel erfgoed (historisch onderzoek); 
− reglement provinciale prijzen voor cultureel erfgoed (monumentenzorg); 
− reglement van de provinciale prijs voor muziekcompositie; 
− reglement van de 'literatuurprijs Vlaams-Brabant -Vlaamse Gemeenschapscommissie'; 
− reglement van de provinciale prijs voor beeldende kunsten; 
 
Gelet op het besluit van 29 juni 2004 van de provincieraad waarbij met ingang van 1 januari 2005 het 
prijzengeld werd verhoogd tot 5.000 euro en de formulering van de verschillende reglementen op elkaar 
werden afgestemd; 
 
Gelet op het besluit van 30 januari 2007 van de provincieraad tot wijziging van het reglement van de 
'literatuurprijs Vlaams-Brabant -Vlaamse Gemeenschapscommissie' wegens de stopzetting van de 
samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 
 
Overwegende dat na een grondige evaluatie van alle cultuurprijzen als algemene conclusie wordt 
gesteld dat ondanks de actualisering van 2004 en de verschillende inspanningen op gebied van 
communicatie de instroom van kandidaturen een wisselend succes heeft en dat in de meeste gevallen de 
uitstraling van de prijzen beperkt blijft (voor de laureaat, de publieke en persbelangstelling); 
 
Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd en cultuur; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De volgende reglementen betreffende de volgende de provinciale cultuurprijzen worden opgeheven: 
− de literatuurprijs provincie Vlaams-Brabant vanaf 2008; 
− de provinciale prijzen beeldende kunst, muziekcompositie, monumentenzorg, architectuur en 

vormgeving vanaf 2009. 
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Art. 2. 
De tekst van het nieuw reglement 'Provinciale architectuurprijs Patrimonium voor de toekomst', 
gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 

 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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Provinciale architectuurprijs  
Patrimonium voor de toekomst 

 
 
De provinciale architectuurprijs nieuwe stijl voegt de bestaande prijzen monumentenzorg en 
architectuur samen. Met deze architectuurprijs wil de provincie Vlaams-Brabant kwaliteitsvolle 
architectuur op haar grondgebied bekronen, in de kijker stellen en stimuleren.  
 
Artikel 1. 
De provincie Vlaams-Brabant reikt tweejaarlijks een provinciale architectuurprijs uit. De prijs wordt 
afwisselend toegekend aan projecten waar ‘wonen’ de hoofdbestemming is en aan projecten die 
uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting. 
 
Art. 2. 
Het basiscriterium voor deze prijs is het creatief en duurzaam omgaan met de context: historisch, 
stedenbouwkundig, ruimtelijk, financieel ... Zowel herbestemmings-, nieuwbouw- , restauratie- (voor 
zover niet puur conserverend) als renovatieprojecten komen in aanmerking voor de prijs.  
 
Art. 3. 
Het winnend project ontvangt een geldprijs van 7.000 euro (3.500 euro voor de architect + 3.500 euro 
voor de bouwheer). Daarnaast selecteert de jury ook een aantal projecten die speciale aandacht 
verdienen en onder meer in een publicatie over de architectuurprijs worden opgenomen.  
Bij niet-bekroning kan de deputatie op eensluidend voorstel van de jury aan één of meer projecten een 
eervolle vermelding toekennen, die in het totaal maximaal de helft van de prijs bedraagt. 
 
Art. 4. 
De provinciale architectuurprijs wordt toegekend aan een project gerealiseerd op het grondgebied van 
de provincie Vlaams-Brabant. De nationaliteit of domicilie van de bouwheer en de architect is van geen 
belang. De deelnemende architect moet ingeschreven zijn op de tabellen van de architecten of op de 
lijsten van architectenstagiair(e)s van de Orde van Architecten van België, of dient van de raad van de 
Orde een machtiging te hebben ontvangen voor zijn/haar activiteiten in Vlaams-Brabant. 
Projecten waar de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Gemeenschap of de federale overheid 
bouwheer zijn, komen niet in aanmerking voor de prijs. 
 
Art. 5. 
Kandidaten kunnen spontaan een dossier indienen. Daarnaast kunnen er voor de prijs ook voordrachten 
gebeuren. Uit deze voordrachten worden in een voorronde een aantal projecten geselecteerd waarvoor 
een deelnemingsdossier opgevraagd wordt.  
Alle kandidaten moeten een dossier indienen dat beantwoordt aan de vereisten zoals vermeld in de 
bijzondere voorwaarden. 
 
Art. 6. 
De ingezonden werken zullen beoordeeld worden door een jury, onder voorzitterschap van een lid van 
de deputatie, zonder stemrecht. Een bezoek op locatie is eventueel mogelijk. De jury zal bestaan uit 
minstens 5 stemgerechtigde deskundigen vanuit verschillende disciplines (architect, historicus, 
stedenbouwkundige, woonsocioloog ...), aangesteld door de deputatie. De secretaris is een niet-
stemgerechtigde provincieambtenaar. Hieraan kunnen waarnemers zonder stemrecht toegevoegd 
worden. De juryleden kunnen zelf niet deelnemen aan de prijs.  
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Art. 7. 
De geselecteerde projecten kunnen het onderwerp worden van publieksactiviteiten zoals een 
(groeps)tentoonstelling, architectuuruitstappen ...  
Door hun deelname verlenen de deelnemers kosteloos het recht aan de provincie om afbeeldingen en 
plannen van het te beoordelen project te reproduceren, te verspreiden en publiek tentoon te stellen door 
middel van folders, affiches, catalogi en tentoonstellingen in verband met deze prijs. De provincie kan 
in voorkomend geval en in het kader van deze publieksactiviteiten ook zelf een fotograaf aanstellen om 
de projecten te fotograferen. 
 
Art. 8. 
De deputatie bepaalt bij elke editie de bijzondere voorwaarden en is belast met de uitvoering van dit 
reglement. 
 
Art. 9. 
Dit reglement heft de reglementen op van 6 november 2001 betreffende de provinciale prijs voor 
architectuur en vormgeving en van 18 december 2001 betreffende de provinciale prijs voor 
monumentenzorg. 
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Nr. 85 Provinciaal reglement inzake subsidies voor intergemeentelijke  
  projecten jeugd en cultuur in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de strategische nota cultuur 2007-2012; 
 
Overwegende dat in de uitbouw van een regiowerking vrije tijd, het belangrijk is om gemeenten kansen 
te bieden om intergemeentelijk samen te werken; 
 
Overwegende dat intergemeentelijke samenwerking een schaalgrootte oplevert die een rijker en meer 
verscheiden publieksaanbod kan opleveren; 
 
Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale jeugdraad; 
 
Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Preambule 
 
In de strategische nota cultuur 2007-2012 zet de provincie o.m. in op de 'bevordering van streekgerichte 
samenwerking in dynamische netwerken' en dit vanuit de overtuiging dat dit een middel is om de 
cultuurbeleving in de provincie, tegen een vrijetijdsachtergrond, te bevorderen. Dit reglement is een 
instrument om intergemeentelijke samenwerking te stimuleren. 
 
Artikel 1. Definitie 
 
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, na advies van een 
deskundige beoordelingscommissie, aangesteld door de deputatie, subsidies verlenen voor 
intergemeentelijke projecten in Vlaams-Brabant, georganiseerd in de sectoren jeugd en/of cultuur. 
 
Art. 2. Bedoeling 
 
Via dit reglement wil de provincie onder meer 
• de drempel tot cultuur en jeugdwerking verlagen en de participatie verhogen 
• cultuur en jeugdwerk in de provincie, in het kader van een vrijetijdsbeleid, beter spreiden 
• projectmatige en/of structurele samenwerking tussen gemeenten onderling stimuleren, in het 

kader van een vrijetijdsbeleid 
• kansen bieden om meerdere gemeenten sector- en/of beleidsdomeinoverschrijdend te laten 

samenwerken. 
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Art. 3. Aanvragers 
 
De subsidie kan enkel toegekend worden aan Vlaams-Brabantse lokale besturen, die verantwoordelijk 
zijn voor en de kosten dragen van het project. In de faciliteitengemeenten kan de Nederlandse 
Cultuurraad als dusdanig optreden. In uitbreiding kunnen ook organisaties die via een collegebeslissing 
gemandateerd zijn om een intergemeentelijk project op te zetten, een aanvraag indienen. Bij een 
aanvraag dienen minimaal drie aangrenzende gemeentebesturen of minimaal drie gemeenten met een 
aantoonbaar geografisch verband, formeel betrokken te zijn. 
 
Art. 4. Verklaring van begrippen 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 

1. projecten jeugd en cultuur: initiatieven die beantwoorden aan de geest van het decreet  lokaal 
cultuurbeleid (13 juli 2001) en/of het cultureel erfgoeddecreet (23 mei 2008) en/of het decreet 
lokaal jeugdbeleid (14 februari 2003); 

2. intergemeentelijk: een samenwerking van minimaal drie aangrenzende gemeenten of minimaal 
drie gemeenten met een aantoonbaar geografisch verband, gelegen in de provincie Vlaams-
Brabant; 

3. projectsubsidies: initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend zijn. De provinciale 
subsidie is verenigbaar met eventuele ondersteuning vanwege de Vlaamse Gemeenschap, maar 
niet met andere subsidies vanwege de provincie; 

4. sectoroverschrijdend: sectoren zijn bv. de sector van cultuur- en gemeenschapscentra, van 
bibliotheken, van musea, enz. 

5. beleidsdomeinoverschrijdend: de beleidsdomeinen waarvan hier sprake zijn in eerste instantie de 
vrijetijdsdomeinen cultuur, jeugd, sport en toerisme. Daarnaast kan het ook gaan om bv. 
onderwijs, welzijn, economie, enz. 

 
Art. 5. Beoordelingscriteria 
 
De beoordelingscommissie adviseert op basis van volgende criteria die in het dossier aangetoond dienen 
te worden.   
 

- de intrinsieke kwaliteit van het project; 
- de visie rond intergemeentelijke of regionale samenwerking; 
- een breed maatschappelijk draagvlak; 
- de financiële haalbaarheid. 
- de relevantie voor de provincie, omdat het project een aanvulling betekent van het bestaande 

aanbod in de regio of in de provincie Vlaams-Brabant; 
- aandacht voor participatiebevordering, nieuwe doelgroepen, innoverende methodieken, 

communicatiestrategieën ... 
- projecten die sector- en /of beleidsdomeinoverschrijdend zijn. 

 
Het project moet niet noodzakelijk aan alle criteria voldoen. 
 
Art. 6. Indieningstermijnen 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen kan tweemaal per jaar een aanvraag indienen bij 
de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven en dit uiterlijk op 1 april voor projecten 
die aanvangen op 1 juli of op 1 oktober voor projecten die aanvangen op 1 januari van het volgende 
jaar. De poststempel geldt als bewijs. De dossiers kunnen ook tijdens de kantooruren afgegeven worden 
aan de balie in het provinciehuis. 
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Art. 7. Aanvraagdossier 
 
Het projectdossier bevat de volgende gegevens: 
 
Identificatie van de aanvragende gemeenten 
 

- de betrokken gemeentebesturen dienen samen een gemeenschappelijk dossier in; 
- één gemeente (of haar gemandateerde organisatie) fungeert bij voorkeur als financieel 

verantwoordelijke en stort eventuele subsidies volgens een afgesproken verdeelsleutel door 
- als de subsidie direct aan de verschillende deelnemende gemeenten gestort dient te worden, 

dienen de respectieve rekeningnummers, evenals de interne verdeelsleutel, opgegeven te worden. 
 
Project  
 

- nauwkeurige beschrijving van het project: 
- doelstelling 
- doelpubliek 
- planning en tijdsschema 
- motivatie van het bovenlokaal belang en de meerwaarde van het project voor de provincie 
- samenwerking met andere actoren 
- communicatieplan 
- begroting: gedetailleerde begroting van inkomsten en uitgaven (met inbegrip van het gevraagde 

bedrag en de eigen inbreng) 
 

- de visie rond de intergemeentelijke of regionale samenwerking en, indien van toepassing, 
motivering van het geografisch verband zoals bedoeld in de artikelen 3 en 4) 

- een beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant  
(logovermelding ...). 

 
Art. 8. Subsidie aan projecten over meerdere jaren 
 

- Een zelfde of zeer soortgelijk project kan maximaal drie jaar gesubsidieerd worden. 
- Een project kan ook een duurtijd van maximaal drie jaar hebben. In dat geval kan er in het eerste 

jaar een principiële toekenning gebeuren voor het volledig bedrag, maar wordt dit bedrag in 
maximaal drie schijven uitbetaald, mits de modaliteiten vermeld in het artikel 10 in acht worden 
genomen.  

 
Art. 9. Aanwending en verantwoording subsidies 
 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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 inhoudelijk verslag, een financiële afrekening en kopieën van facturen (artistieke 

kosten) voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de provincie 
Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven toe te sturen.  Deze bewijsstukken 
moeten worden ingediend uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin het 
project plaatsvindt De begunstigde wordt vrijgesteld van de in het artikel 5§1 en 2 van de wet van 
14 november 1983 (betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige 
toelagen) vermelde verplichtingen inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen bij 
de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar.   
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Voor subsidies van 24.750 euro of meer, 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; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de toegekende subsidies te controleren; 
- na afloop rekeningen, schuldvorderingen, weddestaten, balans en resultatenrekening, en facturen 

(artistieke kosten) voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de toegekende subsidie aan de 
provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur, Provincieplein 1, 3010 Leuven, toe te sturen.  Deze 
bewijsstukken moeten ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar 
waarin het project plaatsvindt. 

 
Art. 10. Uitbetaling 
 
De subsidie kan op de volgende wijzen uitbetaald worden:  

- een eenmalige subsidie wordt volledig uitbetaald na de toekenning. 
- Wederkerende subsidies worden de eerste maal volledig uitbetaald na de toekenning. Bij de 

daaropvolgende uitbetalingen worden er voorschotten betaald, tenzij alle bewijsstukken van de 
vorige subsidie reeds aan de provincie werden toegestuurd. In dat geval kan de subsidie volledig 
worden uitbetaald.  

- Bij projecten die zich afspelen over meerdere jaren wordt er een bedrag toegekend per jaar. De 
eerste subsidie wordt uitbetaald na toekenning. De volgende jaren wordt de subsidie uitbetaald 
nadat er een tussentijds verslag aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant is bezorgd. 

 
Bij het voorgaande moet men alleszins eveneens voor ogen houden dat de uitbetaling van een 
(voorschot van een) subsidie pas gebeurt op voorwaarde dat de eventuele subsidietrekker niet in 
gebreke is gebleven ten opzichte van de provincie in het verstrekken van bewijsstukken en dit in om het 
even welk subsidiedossier.  
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend.   
In de volgende gevallen:  

- één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd; 

 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 

- de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd;  
- de uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 

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

 
Art. 11. Beoordelingscommissie 
 
Voor de behandeling van de ingediende dossiers wordt een beoordelingscommissie opgericht onder de 
volgende voorwaarden:  
 

- de beoordelingscommissie bestaat uit  
* 1 externe deskundige uit de jeugdsector met affiniteit inzake vrijetijdswerking; 
* 1 externe deskundige uit de cultuursector met affiniteit inzake vrijetijdswerking; 
* 1 afgevaardigde van de jeugddienst; 
* 2 afgevaardigden van de dienst cultuur; 
* de voorzitter, hetzij de directeur cultuur en onderwijs, het diensthoofd cultuur of het 

diensthoofd jeugd; 
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- de leden worden aangewezen door de deputatie 
- deze commissie wordt opgericht voor een periode van drie jaar; 
- het secretariaat wordt verzekerd door de dienst cultuur en de dienst jeugd. 
- de samenstelling gebeurt in overeenstemming met het provinciaal reglement over de evenwichtige 

aanwezigheid van vrouwen en mannen in adviesorganen (2/12/1999). 
 
Art. 12. Deputatie beslist 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt de 
grootte van het subsidiebedrag, op advies van de beoordelingscommissie. 
 
 
Art. 13. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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Nr. 86 Goedkeuring subsidiereglement bibliotheekinnovatie in  
  Vlaams-Brabant 
  Besluit van de provincieraa van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het decreet betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 
13 juli 2001; 
 
Gelet op het decreet tot wijziging van het decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een 
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid van 13 juli 2007; 
 
Gelet op de strategische nota 2007-2012 van de dienst cultuur; 
 
Overwegende dat het Streekgericht Bibliotheekbeleid (dienst cultuur) de optimalisering van de 
bibliotheekwerking in Vlaams-Brabant beoogt; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
Het subsidiereglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de bibliotheekinnovatie in Vlaams-
Brabant, wordt goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 

 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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SUBSIDIEREGLEMENT BIBLIOTHEEKINNOVATIE  
IN VLAAMS-BRABANT 

 
 
TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
 
Artikel 1.1 begroting 
 
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 eenmalige subsidie 
verlenen ter ondersteuning van het streekgericht innovatiebeleid in Vlaams-Brabantse openbare 
bibliotheken en dit na advies van een deskundige beoordelingscommissie.  
 
Artikel 1.2 beoordelingscommissie 
 
De deputatie legt de subsidieaanvragen voor advies voor aan een beoordelingscommissie. 
 
Deze beoordelingscommissie: 
• onderzoekt de ingediende dossiers; 
• evalueert de aanvragen op basis van de criteria in dit reglement; 
• verleent een gemotiveerd advies aan de deputatie. 

 
De commissie is samengesteld uit: 
• het diensthoofd cultuur of de directeur cultuur en onderwijs (voorzitter); 
• 2 ambtenaren van de dienst cultuur, cel streekgericht bibliotheekbeleid (secretariaat); 
• maximaal 2 externe deskundigen wat betreft de aanvraagdossiers m.b.t. 

bibliotheek(her)inrichtingssubsidies die vallen onder deel 3 van dit reglement (artikelen 3.1 tot en 
met 3.8). 

 
De leden van de beoordelingscommissie worden aangesteld door de deputatie. 
 
De samenstelling gebeurt in overeenstemming met het provinciaal reglement over de evenwichtige 
aanwezigheid van vrouwen en mannen in adviesorganen (2/12/1997) en het Provinciedecreet. 
 
Artikel 1.3 doelgroep (omschrijvingen) 
 
Voor subsidiëring op basis van dit reglement komen openbare bibliotheken in Vlaams-Brabant in 
aanmerking.  
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder ‘Openbare bibliotheek’:  

a. Verplichte (inter)gemeentelijke culturele infrastructuur zoals omschreven in het decreet van 13 
juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid OF  

b. Een Nederlandstalig privaatrechtelijk bibliotheekbedieningspunt in een gemeente die niet over een 
Vlaams gesubsidieerde bibliotheek beschikt zoals omschreven in het wijzigingsdecreet van 13 juli 
2007 OF 

c. De gemeenten die een gemeenschappelijke bibliotheekwerking hebben zoals omschreven in het 
decreet van 13 juli 2001 betreffende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid, komen elk afzonderlijk eenmalig in aanmerking voor de subsidie.  

 
 
 



 477

TITEL 2: BEPALINGEN INZAKE RFID-SUBSIDIES 
 
 
Artikel 2.1 omschrijvingen en subsidievoorwaarden  
 
§1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder RFID (Radio Frequency Identification): 

de technologie die gebruikt wordt om door middel van radiofrequenties informatie uit chips te 
lezen. De basis van een RFID-systeem bestaat uit de combinatie van RFID-labels en een lezer. De 
RFID-labels worden aangebracht op een boek of andere drager. 

 
§2 Een openbare bibliotheek die RFID implementeert/implementeerde moet ten minste aan de 

volgende punten voldoen: 
1. De RFID-principebeslissing van het college en/of de gemeenteraad; 
2. Het aanbrengen van de RFID-labels op de volledige openkastcollectie van de hoofdbibliotheek. 
3. Het installeren van minstens één zelfbedieningsentiteit (kast, balie, automaat) en een koppeling 

met een bibliotheeksysteem; 
4. Het installeren van minstens één set RFID-beveiligingspoorten. 
5. Het installeren & integreren van minstens één betaalautomaat; 
6. De gemeenten met een gemeenschappelijke bibliotheekwerking (cf. art.1.3 c)) moeten 

minstens in de hoofdvestiging van beide gemeenten RFID implementeren én voldoen aan de 
bovenvermelde criteria. 

 
Artikel 2.2 aanvraagtijdstip 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen kan eenmaal per jaar, op het daartoe bestemde 
formulier, een aanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant (Dienst cultuur - streekgericht 
bibliotheekbeleid), Provincieplein 1, 3010 Leuven en dit, op straffe van verval, uiterlijk op 1 april van 
het jaar voorafgaand aan het jaar van RFID-integratie. De aanvraag wordt toegezonden (de poststempel 
geldt als bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs.  
 
Artikel 2.3 aanvraagformulier 
 
In het (ondertekend) RFID-subsidieaanvraagformulier moeten volgende elementen duidelijk worden 
omschreven:  

1. De coördinaten van de subsidieaanvrager  
2. De RFID-principebeslissing van het college en/of de gemeenteraad; 
3. De motivatie; 
4. De invloed op de interne organisatie van de bibliotheek; 
5. Het begeleidingsproces bij het gebruik van RFID; 
6. De spreiding van de RFID-integratie over de verschillende vestigingen; 
7. Een investeringsschema met tijdstabel. 

 
Tegen uiterlijk 1 juli van datzelfde jaar worden de subsidiekandidaten op de hoogte gebracht van de 
principiële beslissing door de deputatie.  
 
De deputatie kan beslissen om goedgekeurde dossiers door te schuiven naar het volgend begrotingsjaar. 
In dat geval moet de subsidieaanvrager het volgend jaar geen nieuwe aanvraag indienen. 
 
Subsidiekandidaten die niet in aanmerking worden genomen, kunnen voor het daaropvolgende jaar een 
nieuw aanvraagformulier indienen. 
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Artikel 2.4 dossier & bewijsstukken 
 
De subsidiekandidaat dient uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de laatste factuur die in aanmerking 
komt voor de subsidie en binnen 16 maanden na de principiële goedkeuring door de deputatie een 
dossier voor RFID in bij de provincie Vlaams-Brabant (dienst cultuur - streekgericht bibliotheekbeleid), 
Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
Het dossier bestaat uit een volledig ingevuld ‘gegevensblad Integratie RFID’ en kopieën van de facturen 
van de volledige RFID-integratie. Het bedrag van de eenmalige RFID-subsidie wordt integraal 
verantwoord aan de hand van de uitgaven die verband houden met de RFID-integratie. 
 
Artikel 2.5 subsidiebedrag 
 
De provincie betaalt 50% van de kosten met een maximum van 24.000 euro.  
 
Artikel 2.6 uitbetaling subsidies  
 
De uitbetaling van de RFID-subsidie gebeurt na goedkeuring door de deputatie van het in art. 2.4 
beschreven dossier. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de (inter)gemeentelijke 
subsidieaanvrager vermeld op het gegevensblad. 
 
Artikel 2.7 overgangsbepalingen: vóór 2009, in 2009, vanaf 2010 
 
§1 Openbare bibliotheken die vóór 2009 RFID geïntegreerd hebben dienen vóór 1 april 2009 samen 

met het aanvraagformulier een dossier (zie art.2.3) in. De periodes uit artikel 2.4 zijn voor deze 
openbare bibliotheken niet van toepassing. 

 
§2 Openbare bibliotheken die in 2009 RFID willen integreren dienen vóór 1 april 2009 een 

aanvraagformulier in. Op basis van de volgorde van aanvragen en voor zover er budget beschikbaar 
is op de provinciebegroting komen de kandidaten in aanmerking voor principiële goedkeuring door 
de deputatie. Tegen uiterlijk 1 juli 2009 worden zij op de hoogte gebracht van de principiële 
goedkeuring door deputatie. 

§3 Openbare bibliotheken die vanaf 2010 RFID willen integreren dienen conform art. 2.2, tussen 1 
januari en 30 maart van het jaar voorafgaand aan het jaar van RFID-integratie een 
aanvraagformulier in. 

 
 
TITEL 3: BEPALINGEN INZAKE BIBLIOTHEEK(HER)INRICHTINGSUBSIDIES 
 
 
Artikel 3.1 omschrijving 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Bibliotheek(her)inrichtingsprojecten: werken die betrekking hebben op de (her)inrichting van het 
interieur van de bibliotheek (kleuren, vloeren, verlichting, signalisatie, meubilair, rekken ...) zonder dat 
hier ingrijpende verbouwingen (afbraak en heropbouw) aan verbonden zijn. Het (her)inrichtingsproject 
beoogt de optimalisering van de beschikbare ruimte door deze beter te benutten op basis van een 
doordacht concept. Volledige ver- of nieuwbouwprojecten komen binnen dit reglement niet in 
aanmerking. Eenvoudige opfrissingswerken (herschilderen, vloeronderhoud of -renovatie) vallen 
evenzeer buiten de krijtlijnen van dit reglement. De uit te voeren werken dienen te passen in een 
totaalconcept. 
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Artikel 3.2 aanvraagtijdstip 
 
Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen kan eenmaal per jaar, op de daartoe bestemde 
formulieren, een aanvraag indienen bij de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven en 
dit, op straffe van verval, uiterlijk op 1 april. De aanvraag wordt toegezonden (de poststempel geldt als 
bewijs), of afgegeven tegen ontvangstbewijs. Aanvragen die na die datum binnenkomen, worden in het 
daaropvolgende jaar behandeld. 
 
Artikel 3.3 criteria 
 
§1 De openbare bibliotheek ontwikkelt een visietekst m.b.t. het herinrichtingsproject; 
 
§2 De volgende onderdelen en aspecten maken deel uit van de visietekst en van de eigenlijke 

uitvoering van het (her)inrichtingsproject: 
1. De vernieuwing van het bestaande bibliotheekconcept door het centraal plaatsen van de klant 

(cf. vraaggestuurde bib, belevenisbib); 
2. De mate waarin ruimte wordt voorzien voor nieuwe functies (zoals ontmoeten en ontspannen, 

werken en studeren ...) en de mate waarin de ruimte vlot aanpasbaar is (flexibiliteit); 
3. Het voorzien van de nodige ruimte voor technologische verbeteringen, o.a. op vlak van ICT, 

RFID ...; 
4. Het voeren van voorafgaand onderzoek of het toepassen van de resultaten van reeds bestaand 

gebruikersonderzoek als basis van het interieurontwerp; 
5. De manier waarop de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het nieuwe ontwerp wordt 

gerealiseerd; 
6. De samenstelling van het team dat verantwoordelijk is voor de sturing en uitvoering van het 

herinrichtingsproces; 
7. De mate van gebruiksvriendelijkheid, vanzelfsprekendheid in gebruik en toegankelijkheid 

van het nieuw bibontwerp. 
 
§3  Het (her)inrichtingsontwerp kan ook worden getoetst aan de kernfuncties van de openbare 

bibliotheek zoals deze terug te vinden zijn in het decreet op het lokaal cultuurbeleid in art. 3 - 3°: 
elke burger krijgt via de bibliotheek gelijke en vrije toegang tot kennis, cultuur en informatie, 
opgeslagen in gedrukte en andere informatiedragers. De openbare bibliotheek schept een 
voorwaarde voor levenslang leren, culturele ontwikkeling van individuen en het democratisch 
functioneren van de samenleving. 

 
§4  De beoordelingscommissie evalueert de aanvraagdossiers op basis van de omschrijving van een 

bibliotheek(her)inrichtingsproject zoals vermeld in art. 3.1 en op basis van de onderdelen zoals 
vermeld in art.3.3 § 2. Daarbij wordt niet kwantitatief beoordeeld of alle onderdelen aanwezig zijn 
in het aanvraagdossier. Wel gaat het om een kwalitatieve beoordeling van het aanvraagdossier 
waarbij gekeken wordt of alle (of meerdere) van deze onderdelen geïntegreerd werden in een 
totaalconcept voor de bibliotheek. 

 
Artikel 3.4 aanvraagdossier 
 
Het aanvraagdossier bevat de volgende documenten en gegevens: 
1. Het ingevuld en ondertekend aanvraagformulier; 
2. Een conceptnota die visie, doelstellingen en meerwaarde van het (her)inrichtingsproject van de 

bibliotheek weergeeft en die aantoont in welke mate wordt voldaan aan de vormelijke en 
inhoudelijke criteria van dit reglement; 

3. Een gedetailleerde beschrijving en kostenraming van de werken met een voorstel van de wijze van 
gunning van de werken, samen met foto's, plannen en/of ontwerptekeningen ter verduidelijking en 
met vermelding van de geplande uitvoeringstermijn; 
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4. Een gedetailleerde begroting van alle inkomsten, eigen inbreng van de gemeente of organisatie en 
alle uitgaven; 

5. Een verzekeringsattest waaruit blijkt dat het gebouw verzekerd is tegen brand; 
6. Een gedetailleerde beschrijving van de return voor de provincie Vlaams-Brabant (bv. 

logovermelding, zichtbare aanwezigheid bij promotie, tijdens de opstart, in de loop van en bij de 
opening van het project). De return omvat minstens dat de medewerking van de provincie wordt 
vermeld in alle informatieve en publicitaire communicatie naar derden. 

 
Artikel 3.5 subsidiebedrag 
 
Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de raming, vermeld in artikel 3.4. en bedraagt 50% 
van de gemaakte kosten met een maximum van 15.000 euro. 
 
Artikel 3.6 subsidiabele kosten 
 
§1 Voor de vaststelling van het subsidiebedrag worden enkel de kosten in aanmerking genomen die 

betrekking hebben op de effectieve herinrichting van de bibliotheek, zoals omschreven in artikel 
3.1. 

 
§2 Eventuele kosten verbonden aan afbraak en/of heropbouw worden niet in aanmerking genomen 

voor de berekening van het subsidiebedrag. 
 
Artikel 3.7 uitbetaling van de subsidie 
 
§1 De subsidie wordt in één keer uitbetaald na voorlegging van de facturen én na beëindiging van de 

werken conform het ingediende aanvraagdossier, vermeld in artikel 3.4. 
 
§2 De aanvrager legt de voor voldaan verklaarde facturen in één keer voor. De bewijsstukken voor het 

uitbetalen van de subsidie moeten in de regel uiterlijk op 31 augustus na het jaar van de beëindiging 
der werken in het bezit zijn van het provinciebestuur. Het gedeelte van de subsidie waarvoor op dat 
ogenblik geen bewijsstukken zijn ingediend, vervalt. 

 
 
TITEL 4: SLOTBEPALINGEN 
 
 
Artikel 4.1 subsidies -24.750 euro 
 
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 inhoudelijk verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de 

subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen.  
 
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. 
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Artikel 4.2 toetsing toepassingsvoorwaarden 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
Artikel 4.3 algemene toekenningsvoorwaarden & sancties 
 
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. 

 
Artikel 4.4 inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. 
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Nr. 87 Aanpassing van het provinciaal reglement betreffende subsidies voor  
  projecten die het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant  
  benadrukken: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie cultuur en onderwijs) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de beleidsnota Vlaams karakter 2007-2012 waarin wordt gesteld dat de provincie Vlaams-
Brabant in de komende beleidsperiode initiatieven zal blijven nemen om het Vlaams karakter van de 
provincie, en de Vlaamse Rand rond Brussel in het bijzonder te bevorderen; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
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 raadscommissie jeugd, cultuurbeleid en Vlaams karakter; 
 
Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 
De provincieraad gaat akkoord met de aanpassing van het subsidiereglement projecten Vlaams karakter 
zoals vervat in de gecoördineerde tekst als bijlage. 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008 
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Provinciaal reglement betreffende subsidies voor projecten die  
het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken 

 
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, na advies van een ter 
zake deskundige beoordelingscommissie, een subsidie toekennen voor projecten die het Vlaams 
karakter van de provincie benadrukken. 
 
Art. 2. 
 
§1. Voor de toepassing van dit reglement worden bedoeld met ‘projecten die het Vlaams karakter van 

de provincie Vlaams-Brabant benadrukken’ activiteiten, projecten, ... die specifiek tot doel hebben 
het Vlaams karakter van de regio te beklemtonen, de gemeenschapsopbouw en de integratie van 
anderstaligen te bevorderen en het gebruik van het Nederlands bij alle inwoners in onze provincie 
te stimuleren. 

 
§2. De activiteiten en projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de provincie  

Vlaams-Brabant en minstens beantwoorden aan één van de volgende criteria: 
− georganiseerd worden in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse Rand; 
− georganiseerd worden onder de noemer “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” en dit tussen 20 

juni en 20 juli. Voor dit criterium is het belangrijk dat er sprake is van een bovenlokale 
uitstraling; 

− de integratie van anderstaligen in de provincie Vlaams-Brabant beogen via: het ontwikkelen 
van methodieken, het organiseren van activiteiten gericht op taalstimulering en gebruik van het 
Nederlands, het bevorderen van de maatschappelijke participatie van anderstaligen; het creëren 
van ontmoetingsmomenten tussen anderstaligen en Nederlandstaligen; ... 

 
Activiteiten die tot de reguliere werking van de organisator behoren, komen niet voor subsidiëring via 
dit reglement in aanmerking. 
 
Art. 3. 
 
De subsidie kan toegekend worden aan een lokaal bestuur, een organisatie of een feitelijke vereniging 
die verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van een project zoals vermeld in  
het artikel 2.  
 
Art. 4. 
 
§1. Wie voor subsidiëring in aanmerking wenst te komen, moet een aanvraag indienen bij het 

provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Er worden drie 
indieningsdata bepaald: 15 april, 15 september en 15 december. Bovendien dient de aanvraag 
ministens drie maanden voor de aanvang van het project te worden toegestuurd (de postdatum geldt 
als bewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 

 
§2. De subsidieaanvraag dient volgende gegevens te bevatten: 
 

voorstelling een algemene voorstelling van de aanvrager 
projecttoelichting een inhoudelijke omschrijving van het project 
criteria  het aantonen dat de aanvraag voldoet aan minstens één van de 

criteria die opgesomd worden in het artikel 2 
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begroting 
 

 een gedetailleerde begroting van alle inkomsten (ook van 
andere ondersteunende instanties: Europese, Vlaamse en/of 
gemeentelijke subsidiëring; sponsoring) en uitgaven; 

 een concrete bepaling van het gevraagde subsidiebedrag en de 
beoogde aanwending ervan. 

communicatieplan 
 

een gedetailleerde planning van de promotievoering voor het 
project (promotiewijze, -kanalen, -partners, speellijst ...) 

participatie-
effectenrapport 

een inhoudelijke toelichting bij beoogde impact, context/traject 
waarbinnen het project past, maatschappelijke relevantie van het 
project, doelgroepenwerking 

return 
 

een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de 
provincie Vlaams-Brabant (zichtbare aanwezigheid bij promotie, 
tijdens de opening en in de loop van het evenement) 

 
Art. 5. 
 
§1. Voor de behandeling van de ingediende subsidieaanvragen richt de deputatie een 

beoordelingscommissie op. 
 

− Deze is samengesteld uit 5 stemgerechtigde leden: de bestuurssecretaris Vlaams karakter van 
de provincie Vlaams-Brabant; de bestuurssecretaris Vlaamse rand van de provinciale dienst 
huisvesting en grondbeleid; de Vlaamse ambtenaar belast met de coördinatie van het beleid 
inzake de Vlaamse rand en twee externe deskundigen. 

 
− De beoordelingscommissie wordt voorgezeten door de directeur cultuur en onderwijs zonder 

stemrecht en de bestuurssecretaris Vlaams karakter verzekert het secretariaat. 
 
− Het eerste mandaat van de externe deskundigen loopt ten einde op 31 december 2012. Daarna 

hebben de externe leden telkens een mandaat van 6 jaar. 
 
§2. De subsidieaanvragen worden onderzocht in de ter zake bevoegde beoordelingscommissie, die al 

dan niet een forfaitaire subsidie zal adviseren. Deze beoordelingscommissie adviseert op basis van 
de mate waarin de projecten voldoen aan het doel van de subsidie, de inhoudelijke waarde, de 
uitstraling en de omvang van de ingediende projecten en het beschikbaar budget. 

 
§3. Indien de administratie of de beoordelingscommissie het nodig acht voor de beoordeling van het 

project, kan meer informatie opgevraagd worden of kan een bespreking met de aanvrager 
plaatshebben. 

 
§4. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
§5. De deputatie kent de subsidies toe tot de uitputting van het krediet, rekening houdend met het 

gemotiveerde advies van de commissie. 
 
Art. 6. 
 
§1. Indien een subsidie wordt toegekend, wordt het volledig bedrag na de beslissing van de deputatie 
gestort op de door de aanvrager aangeduide post- of bankrekening.  
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§2. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
• één of meer bepalingen van dit reglement worden niet nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken werden niet 

nageleefd; 
 
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 betaalde subsidies wordt stopgezet; 
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 
Art. 7. 
 
Als return voor het verlenen zorgt de subsidieontvanger minimaal voor: 
- de vermelding van steun van de provincie in alle communicatie met derden over het gesubsidieerd 

project; 
- het plaatsen van het logo van de provincie op alle drukwerk van het project; 
- het herkenbaar aanbrengen van het logo van de provincie op een zichtbare plaats tijdens de duur 

van het gesubsidieerd project; 
- een vooraf te bepalen aantal exemplaren van een eventuele publicatie; 
- een vooraf te bepalen aantal vrijkaarten bij een eventuele manifestatie. 
 
Art. 8. 
 
§1. Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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 het provinciebestuur ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het 
jaar volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 
 
§2. 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 aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichting 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. 9.  
 
Dit reglement heft het reglement op van 24 juni 2003 betreffende subsidies voor projecten die het 
Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken. 
 
Art.10. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009. 
 
Art. 11. Overgangsmaatregel 
Voor activiteiten en projecten die plaatsvinden tussen 1 januari 2009 en 15 april 2009 vervalt  
de drie maanden-regel zoals voorzien in art. 4 §1. 
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Nr. 88 Nieuwe personeelsformatie: goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Dienst organisatie en planning) 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100, 113 en 246 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de minimum 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 7 december 2007; 
 
Gelet op de beslissingen van de provincieraad van  
- 1 januari 1997 betreffende de statutaire en contractuele personeelsformatie, 
- 19 mei 1998 betreffende de statutaire formatie en de uitdovende graden,  
- 16 juni 1998 betreffende de uitdovende graden,  
- 15 december 1998 betreffende de contractuele personeelsformatie,  
- 30 maart 1999 betreffende de statutaire personeelsformatie,  
- 19 september 2000 betreffende de statutaire personeelsformatie en het contractueel contingent; 
- 27 oktober 2004 betreffende de aanpassing van de statutaire formatie en het contractueel 

contingent, 
- 20 november 2007 betreffende de formatie van de kabinetten; 
- 19 februari 2008 betreffende het organogram; 
 
Overwegende dat de provincieraad op 16 juni 2007 de meerjarenplanning 2007-2012 heeft 
goedgekeurd, en dat in deze meerjarenplanning de nodige financiële middelen zijn ingeschreven; 
 
Overwegende dat in het ontwerp van begroting 2009 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad de nodige financiële middelen worden ingeschreven; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
De personeelsformatie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt vastgesteld: 
 

    
statutaire 
formatie 

contractuele 
formatie 

totaal 

  provinciegriffier 1 0 1 
  financieel beheerder 1 0 1 
A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1 
A5a-A5b directeur 7 0 7 
A5a-A5b  stafmedewerker 1 0 1 
A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2 
A4a-A4b diensthoofd 33 1 34 
A4a-A4b expert 6 3 9 
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A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4 
A6a-A7a arts 0 2 2 
A1a-A2a bestuurssecretaris 98 65 163 
B4-B5 hoofddeskundige 6 2 8 
B1-B3 deskundige 90 81 171 
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 14 0 14 
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 3 0 3 
C1-C3 administratief medewerker 99,5 40 139,5 
C1-C3 technisch medewerker 20 4 24 
D4 technisch hoofdassistent 15 1 16 
D1-D3 administratief assistent 8 1 9 
D1-D3 technisch assistent 48,3 77,25 125,55 
PB39 brigadecommissaris 3 0 3 
    
  Totaal  458,8 279,25 738,05 
 
 
Art. 2.  
 
Het uitdovend kader wordt wat de betrekkingen waar geen betrekking in de formatie tegenover staat, als 
volgt vastgesteld: 
- 2 vte bestuurssecretaris-psycholoog A1a-A2a; 
- 1 vte hoofddeskundige B4-B5; 
- 5,75 vte deskundige B1-B3; 
- 1 vte administratief medewerker C1-C3; 
- 4 vte technisch assistent D1-D3; 
- 1 vte technisch beambte E1-E3. 
 
 
Art. 3. 
 
Alle vorige besluiten van de provincieraad inzake de statutaire formatie en het contractueel contingent 
worden opgeheven, met uitzondering van het besluit van 20 november 2007 betreffende de formatie van 
de kabinetten. 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 

 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 15 december 2008  
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Nr. 89 Ontwikkelingssamenwerking: 
  opheffing oud reglement; 
  goedkeuring van twee nieuwe reglementen; 
  goedkeuring 
  Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 
  (Directie sociaal beleid) 

 
BESLUIT I 

 
DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 

 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd door de provincieraad op 15 december 1998; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel160/0310/6401 van de begroting 2009 van 700.000 euro voor 
subsidies van projecten ontwikkelingssamenwerking, onder voorbehoud van goedkeuring; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd door de provincieraad op  
15 december 1998 op te heffen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, 
goedgekeurd door de provincieraad op 15 december 1998, wordt opgeheven. 
 
 
Art. 2. 
Het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor 
projecten in het zuiden', als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
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BESLUIT II 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd door de provincieraad op 15 december 1998; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel160/0310/6401 van de begroting 2009 van 700.000 euro voor 
subsidies van projecten ontwikkelingssamenwerking, onder voorbehoud van goedkeuring; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, goedgekeurd door de provincieraad op  
15 december 1998 op te heffen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking, 
goedgekeurd door de provincieraad op 15 december 1998, wordt opgeheven. 
 
 
Art. 2. 
Het  'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor 
educatieve initiatieven in het noorden', als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd en treedt 
onmiddellijk in werking. 
 
 
 
Leuven, 10 december 2008 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
 
 
Deze besluiten van de provincieraad worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
Leuven, 22 december 2008 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

VOOR PROJECTEN IN HET ZUIDEN 
 
 
 
Hoofdstuk I: Bepalingen die betrekking hebben op de subsidieaanvrager 
 
 
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 
aan erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties voor hun ontwikkelingsprojecten in het 
zuiden. 
 
 
Art. 2. 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de kandidaat-subsidietrekker: 
- erkend zijn als niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie (ngo) door de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking, 
- een uitgebreide werking kunnen aantonen binnen de provincie Vlaams-Brabant,  
- Nederlandstalig zijn, 
- lid zijn van 11.11.11 of Coprogram. 
 
 
Hoofdstuk II: Voorwaarden die betrekking hebben op de projecten 
 
 
Art. 3. 
Om controle en evaluatie te waarborgen moeten de projecten of programma's goedgekeurd en 
meegefinancierd worden door het DGOS.  
 
 
Art. 4. 
In dit reglement wordt onder project verstaan: een project rond één specifieke doelstelling, of één 
specifieke doelstelling van een programma en gefinancierd voor één jaar. 
 
 
Art. 5. 
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt op basis van de volgende in te vullen criteria: 
 
1. De doelstellingen, de doelgroepen en de te nemen initiatieven moeten duidelijk omschreven zijn en 

de participatie van de doelgroep bevorderen;  
2. Het project moet ontwikkelingsrelevant zijn, dit betekent dat het rechtstreeks of onrechtstreeks 

bijdraagt tot een structurele en duurzame positieverbetering van groepen en individuen uit arme 
bevolkingscategorieën in ontwikkelingslanden; 

3. De activiteiten moeten doelmatig zijn, d.w.z. dat er een evenwichtige verhouding bestaat tussen de 
ingezette middelen en personen en de verwachte resultaten; 

4. Duurzaamheid moet een uitgangspunt zijn: er wordt gestreefd naar blijvende positieve resultaten 
zodat het project na de beëindiging van de steun op eigen kracht verder kan;  

5. Aandacht voor genderthema dat structureel dient ingebouwd te zijn in het project; 
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6. Het project moet een educatieve waarde hebben, bijdragen tot de vorming van plaatselijke 
medewerkers die de bevolking in haar ontplooiing kunnen helpen en moet geleid worden door 
bekwame en ervaren personen; 

7. Het project moet worden uitgevoerd in samenwerking met lokale ngo’s, coöperatieven of 
verenigingen zodat zij binnen een redelijke termijn in de eigen behoeften kunnen voorzien en het 
project aan een lokale organisatie kan worden overgedragen. 

 
 
Hoofdstuk III: Toekenningsvoorwaarden 
 
 
Art. 6. 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de daartoe 
bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 10 januari van het begrotingsjaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. De aanvraag wordt vóór deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), 
gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Art. 7. 
Het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor subsidies is, per ngo die beantwoordt aan de 
in artikel 2 gestelde voorwaarden van dit reglement, beperkt tot twee.  
 
 
Art. 8. 
Begroting, omvang en duur van het project of programma moeten duidelijk omschreven zijn. De 
activiteiten waarvoor subsidies worden gevraagd moeten afzonderlijk en ondubbelzinnig aangegeven 
worden bij de voorstelling van het project. 
Voor projecten die het voorgaande jaar al liepen dient de evolutie van de activiteit per criterium in het 
voortgangsverslag duidelijk weergegeven te worden.  
 
 
Art. 9. 
Een kopie van het besluit waaruit blijkt dat de ingediende projecten of programma's medegefinancierd 
worden door DGOS en de bijlagen waarnaar verwezen wordt in dit besluit, dienen samen met de 
subsidieaanvraag of ten laatste op 15 mei van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, opgestuurd 
te worden naar de provinciale administratie. 
 
Deze datum kan herzien worden als DGOS pas na 15 mei een beslissing neemt in verband met de 
goedkeuring van de ingediende projecten.   
 
 
Art. 10. 
De deputatie legt de subsidieaanvragen voor advies voor aan een adviescommissie die samengesteld is 
uit minimaal zes en maximaal tien leden die actief zijn in de sector en die gespecialiseerd zijn inzake 
educatieve initiatieven en/of ontwikkelingsprojecten in het zuiden.   
Deze leden worden aangesteld op voordracht van de deputatie. Onder haar leden kiest de adviesgroep 
een voorzitter en een ondervoorzitter. De directie sociaal beleid van de provincie behartigt het 
secretariaat. 
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Art. 11. 
Om een gefundeerd advies te geven kan de adviescommissie het strategisch kader of andere bijkomende 
informatie vragen. De gevraagde documenten dienen ten laatste op de gestelde datum voorgelegd te 
worden.  
 
 
Art. 12. 
Het subsidiebedrag dat toegekend wordt kan maximaal 60 % bedragen van de eigen inbreng van de ngo 
voor het ingediende project. 
Het totaal subsidiebedrag kan maximaal 60.000 euro bedragen per ngo. 
 
 
Art. 13. 
De subsidietrekker verbindt zich ertoe in alle publicaties in verband met het project te vermelden dat het 
project tot stand kwam 'met de steun van de provincie Vlaams-Brabant'. 
 
De provincie Vlaams-Brabant kan aan de subsidietrekker vragen om medewerking te verlenen aan 
initiatieven die door het provinciebestuur opgezet worden, bv. studiedagen, publicaties ... 
 
 
Hoofdstuk IV: Controlemaatregelen 
 
 
Art. 14. 
Voor subsidies die het bedrag van 24.750 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.  
 
 
Art. 15.  
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 24.750 euro of meer, 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; 
- 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.  
 
 
Art. 17. 
Deze bewijsstukken moeten bij de provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar 
volgend op het werkjaar waarvoor de subsidie werd toegekend. 
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Art. 18.  
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 19. 
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. 20.  
Overgangsmaatregel: in afwijking van het artikel 6 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor 
het begrotingsjaar 2009 ingediend worden uiterlijk op 28 februari 2009. 
 
 
Art. 21.  
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
Het reglement van 15 december 1998 inzake de toekenning van subsidies voor internationale 
samenwerking, wordt opgeheven. 
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING  

VOOR EDUCATIEVE INITIATIEVEN IN HET NOORDEN 
 
 
 
Hoofdstuk 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 een subsidie toekennen 
aan erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties, verenigingen die een educatieve werking 
hebben inzake ontwikkelingssamenwerking of de lokale afdelingen van deze organisaties.  
 
 
Art. 2. 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen moet de kandidaat-subsidietrekker: 
- erkend zijn als niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisatie door de minister van 

Ontwikkelingssamenwerking of een vereniging zijn met een educatieve werking inzake 
ontwikkelingssamenwerking of een lokale afdeling van deze organisaties zijn; 

- een educatieve werking inzake ontwikkelingssamenwerking kunnen aantonen binnen de provincie 
Vlaams-Brabant; 

- Nederlandstalig zijn. 
 
Met een educatieve werking inzake ontwikkelingssamenwerking worden initiatieven bedoeld die een 
informatief-educatieve inhoud hebben over de ontwikkelingsproblematiek in het zuiden en de noord-
zuidverhoudingen. Dit met als doelstelling de solidariteit met de armsten in het zuiden te verhogen 
alsook om het draagvlak voor structurele verbeteringen ten gunste van hen te vergroten. 
 
 
Hoofdstuk II: Voorwaarden die betrekking hebben op de educatieve initiatieven 
 
 
Art. 3. 
Doelstellingen, doelgroep, begroting, werkwijze, timing, fasering en evaluatieprocedure moeten 
duidelijk omschreven en gemotiveerd zijn. 
 
De ingediende initiatieven worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: 
1. Het initiatief overstijgt het louter lokaal belang (minstens 2 Vlaams-Brabantse gemeenten) en heeft 

een duidelijke regionale of provinciale uitstraling; 
2. De activiteiten moeten doelmatig zijn, d.w.z. dat er een evenwichtige verhouding bestaat tussen de 

ingezette middelen en de verwachte resultaten. Er wordt gestreefd naar een groot aantal personen 
dat bereikt wordt met het initiatief; 

3. Het initiatief is het resultaat van de samenwerking tussen verschillende organisaties of andere 
actoren (o.a. lokale besturen, scholen, bedrijven, buurtcomités ...); 

4. Het initiatief levert een bijdrage tot het verbreden van het maatschappelijk draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking. 

5. Het initiatief beoogt correcte beeldvorming van het zuiden. De nadruk moet liggen op universele 
waarden en complementariteit tussen noord en zuid. 
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Extra troeven zijn: 
1. Het initiatief houdt rekening met de participatie en betrokkenheid van de doelgroep; 
2. Qua methodiek wordt er vernieuwend gewerkt; 
3. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de genderthematiek; 
4. Het initiatief besteedt aandacht aan de millenniumdoelstellingen. 
 
 
Art. 4.  
Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 10.000 euro per initiatief. 
De subsidieaanvrager is verplicht andere niet-provinciale projectsubsidies te vermelden bij de 
inkomsten. De subsidie is niet-cumuleerbaar met subsidies op basis van een ander Vlaams-Brabants 
provinciaal subsidiereglement. De provinciale overheid kan altijd bijkomende informatie vragen. 
 
 
Hoofdstuk III: Toekenningsvoorwaarden 
 
 
Art. 5. 
Wie voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet een verzoek op de daartoe 
bestemde formulieren indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 
Leuven. 
Op straffe van verval moet dit gebeuren vóór 10 januari van het begrotingsjaar waarop de subsidie 
betrekking heeft. De aanvraag wordt vóór deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), 
gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Art. 6. 
Het aantal subsidieaanvragen dat in aanmerking komt voor subsidies is per initiatiefnemer, die 
beantwoordt aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden van dit reglement, beperkt tot twee.  
 
 
Art. 7. 
De deputatie legt de subsidieaanvragen voor advies voor aan een adviescommissie die samengesteld is 
uit minimaal zes en maximaal tien leden die actief zijn in de sector en die gespecialiseerd zijn inzake 
educatieve initiatieven en/of ontwikkelingsprojecten in het zuiden.   
Deze leden worden aangesteld op voordracht van de deputatie. Onder haar leden kiest de adviesgroep 
een voorzitter en een ondervoorzitter. De directie sociaal beleid van de provincie behartigt het 
secretariaat. 
 
 
Art. 8. 
Om een gefundeerd advies te geven kan de adviescommissie bijkomende informatie vragen.  
De gevraagde documenten dienen ten laatste op de gestelde datum voorgelegd te worden.  
 
 
Art. 9.  
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe, om bij iedere publieke communicatie (persberichten, website, 
publicaties ...) in verband met het initiatief op een duidelijke wijze het logo van de provincie te 
gebruiken en de volgende zin te vermelden: 'met de steun van de provincie Vlaams-Brabant'. 
 
De provincie Vlaams-Brabant kan aan de subsidietrekker vragen om medewerking te verlenen aan 
initiatieven die door het provinciebestuur genomen worden, bv. studiedagen, publicaties, bekendmaking 
van de initiatieven op de website ... 
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Hoofdstuk IV: Controlemaatregelen 
 
 
Art. 10. 
De begunstigde dient, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige toelagen: 
- 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 verantwoordingsstukken moeten bij de 
provincie ingediend worden uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het werkjaar waarvoor de 
subsidie werd toegekend. 

 
 
Art. 11. 
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. 12. 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
 
Art. 13. 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
- één of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd;  
- onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
- de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken 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. 14.  
Overgangsmaatregel: in afwijking van het artikel 6 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor 
het begrotingsjaar 2009 ingediend worden uiterlijk op 28 februari 2009. 
 
 
Art. 15.  
Dit reglement treedt onmiddellijk in werking. 
 
Het reglement van 15 december 1998 inzake de toekenning van subsidies voor internationale 
samenwerking, wordt opgeheven. 
 
 
 
 
 


