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Nr. 34 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
  (Dienst algemeen secretariaat) 

 
 

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 22 september 2009 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
 

1. 
 

92 
 

Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de 
gemeenten bij de aanstelling van een erkend 
bodemsaneringsdeskundige (EBSD) bij acute bodemverontreiniging 
of schadegeval: 
goedkeuring. 

 
2. 93 Nieuw provinciaal reglement betreffende het ter beschikking stellen 

van de eenvormige verpakking door de provincie Vlaams-Brabant 
voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten: 

− goedkeuring; 
− opheffing bestaand reglement. 

 
3. 94 Aanpassing provinciaal subsidiereglement in het kader van 

MOSmobi: 
goedkeuring. 
 

4. 95 Dienstenopdracht voor het opstellen van een planMER volgens het 
integratiespoor voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
stationsomgeving Tienen: 

− goedkeuring van het bijzonder bestek; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− opdracht geraamd op 100.000,00 euro; 

goedkeuring. 
 

5. 96 Provinciedomein Kessel-Lo:  
heraanleg van bruggen: 

− goedkeuring van bestek en raming; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat bedrag van 91.760,13 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
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6. 97 Provinciedomein Kessel-Lo: 

bouw van een multifunctionele loods: 
− goedkeuring bijzonder bestek en vaststelling van de wijze van 

gunnen; 
− kosten voor de werken geraamd op 243.233,60 euro (btw 

inbegrepen); 
goedkeuring. 
 

7. 98 Gemeentelijke Holding: 
provinciale vertegenwoordiging buitengewone algemene vergadering  
op 30 september 2009: 
goedkeuring. 
 

 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
 
Leuven, 23 september 2009 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 6 oktober 2009 

 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
 

1. 
 

99 
 
Het opstarten van een gunningsprocedure voor de levering van  
ESRI-(GIS-)software voor het provinciebestuur Vlaams-Brabant: 

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen; 

− kosten voor de leveringen geraamd op 165.000 euro (btw 
inbegrepen); 

− kosten voor onderhoud geraamd op 40.000 euro/jaar; 
goedkeuring. 

 
2. 100 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de 'levering, 

installatie, systeemintegratie en onderhoudscontract rond de server-, 
virtualisatie-, storage- en netwerkomgeving voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant': 

− goedkeuring van bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− kosten voor de leveringen en diensten geraamd op 1.200.000 euro 

(inclusief btw); 
− jaarlijks onderhoud geraamd op 15% van de aankoopprijs; 

goedkeuring. 
 

3. 101 Provinciedomein Kessel-Lo: 
vernieuwing van de verwarmingsinstallatie en plaatsing van 
radiatoren in de gebouwen van het ploeterbad: 

− goedkeuring van het bestek en raming; 
− vaststelling van de wijze van gunnen; 
− ramingsstaat voor een bedrag van 77.911,90 euro; 

goedkeuring. 
 

4. 102 Vervanging Irina De Knop in het Provinciaal Managementcomité en 
de Plaatselijke Groep Pajottenland+: 
goedkeuring. 
 

5. 103 Vervanging van een vertegenwoordigster van de provincie in de raad 
van bestuur van de P.B.E. 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 8 oktober 2009 
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Nr. 35 Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de  
  gemeenten bij de aanstelling van een erkend bodemsanerings- 
  deskundige (EBSD) bij acute bodemverontreiniging of schadegeval 
  (directie economie, landbouw en leefmilieu) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

 
Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende  
de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013 waarbij de gemeente die deze 
samenwerkingsovereenkomst ondertekent, aanspraak kan maken op een financiële ondersteuning 
van de OVAM voor het inschakelen van een erkend bodemsaneringsdeskundige overeenkomstig 
artikel 1.1 van de basis van thema 9 'Bodem' van deze SO; 
 
Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013 project 8 - Subdoelstelling 4 -  
"Het initiëren, coördineren en stimuleren van provinciale en (inter) gemeentelijke projecten en 
initiatieven", met als mogelijke actie het organiseren van een gezamenlijke offerteaanvraag voor 
analyses; 
 
Overwegende dat er in functie van een optimale ondersteuning van de doelgroep gemeenten, een 
maximale afstemming met het thema bodem van de gemeentelijke Samenwerkingsovereenkomst 
2008 - 2013 dient te gebeuren; 
 
Overwegende dat gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen in het snel en correct optreden bij 
schadegevallen, zodat de toestand niet verergert. Hoe sneller actie ondernomen wordt, hoe kleiner 
de kans is op verspreiding van de vervuiling en op onnodige kosten;  
 
Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie landbouw en leefmilieu d.d. 8 
september 2009; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
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BESLUIT:
 
 
Enig artikel. 
 
Het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de gemeenten bij de aanstelling van 
een erkend bodemsaneringsdeskundige bij acute bodemverontreiniging of schadegeval, wordt 
goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 22 september 2009 
 
 
Van raadswege:
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 23 september 2009 
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Reglement provincie Vlaams-Brabant 
www.vlaamsbrabant.be/reglementen 
 
Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de gemeenten bij de 
aanstelling van een erkende bodemsaneringsdeskundige bij acute 
bodemverontreiniging of een schadegeval 
 
 
Hoofdstuk I - Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. - Definities/afkortingen 
 
Schadegeval: volgens het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de 
bodembescherming, het bodemdecreet genaamd, is een schadegeval of een acute 
bodemverontreiniging een bodemverontreiniging die ontstaan is n.a.v. een onvoorziene gebeurtenis 
en die actie vereist. De behandeling van bodemverontreiniging bij schadegevallen is in het 
bodemdecreet vastgelegd en kan ook enkel toegepast worden op schadegevallen die binnen een 
termijn van 14 dagen gemeld worden bij de bevoegde overheid en waarbij de effectieve 
behandeling kan uitgevoerd worden binnen 180 dagen vanaf de melding of vanaf de vaststelling 
door de bevoegde overheid. 
 
SO: Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013 gesloten tussen de gemeenten en de Vlaamse 
Overheid. 
 
EBSD: erkend bodemsaneringsdeskundige 
 
Art. 2 - Doel en doelgroep 
 
De provincie wil de gemeenten ondersteunen en aansporen om bij schadegevallen snel op te treden, 
zodat de toestand niet verergert. Hoe sneller actie ondernomen wordt, hoe minder de kans is op 
verspreiding van de vervuiling en op onnodige kosten. Door de gemeenten te ondersteunen bij de 
inschakeling van een EBSD bij schadegevallen (door gezamenlijk raamcontract, subsidieregeling) 
wordt de drempel om snel en correct op te treden bij een schadegeval verlaagd. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie 
toekennen aan de gemeenten in Vlaams-Brabant voor de inschakeling van een EBSD om de nodige 
vaststellingen te doen m.b.t. een schadegeval en indien nodig om verdere 
maatregelen/aanbevelingen in het kader van het Bodemdecreet te laten voorstellen. Hieronder valt 
ook het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en analyses. Het uitvoeren van de aanbevelingen 
valt niet onder deze tegemoetkoming in de kosten. 
 
Hoofdstuk II - Aanvraagmodaliteiten 
 
Art. 3. - Toepassingsvoorwaarden 
 
3.1. De provincie verleent een subsidie aan Vlaams-Brabantse gemeenten die, overeenkomstig de 
vigerende wetgeving op de overheidsopdrachten én die daartoe de samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie betreffende de aanstelling van een EBSD bij een schadegeval/acuut geval van 
bodemverontreiniging ondertekend hebben, een beroep doen op de door de provincie aangestelde 
EBSD. 
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3.2. Na uitvoering van de opdracht en voor de subsidieaanvraag moet er minstens duidelijkheid 
bestaan over: 

- de juiste toedracht van het schadegeval en de bodemverontreiniging 
- de identiteit van de saneringsplichtige 
- de noodzaak om veiligheids- of voorzorgsmaatregelen op te leggen. 

 
3.3. Om in aanmerking te komen voor de provinciale subsidie moeten gemeenten die de SO 
ondertekend hebben, overeenkomstig artikel 1.1 van de basis van thema 9 'Bodem' van deze SO een 
subsidie voor het inschakelen van een EBSD bij schadegevallen aanvragen bij de Vlaamse overheid 
(OVAM). 
 
3.4. Subsidieaanvragen die door de OVAM niet in aanmerking genomen worden voor een 
financiële ondersteuning voor de aanstelling van een EBSD bij schadegevallen in het kader van de 
SO, komen evenmin in aanmerking voor provinciale subsidie. 
 
3.5. Er wordt geen financiële ondersteuning verleend indien de veroorzaakte schade is toegebracht 
door eigen exploitatie van de gemeente. 
 
Art. 4.- Procedure voor het indienen van de aanvraag tot subsidie 
 
4.1. - De subsidieaanvraag moet vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarin het 
schadegeval zich heeft voorgedaan, schriftelijk worden ingediend op het volgende adres: Provincie 
Vlaams-Brabant, Dienst leefmilieu, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
4.2. - Voor de aanvraag wordt gebruikgemaakt van het model van aanvraagformulier, bijgevoegd 
als bijlage I. 
4.3. - Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van het bewijs van betaling per factuur van de 
door de provincie aangestelde EBSD, een kopie van het verslag opgesteld door deze EBSD (met 
minstens een omschrijving van de punten in artikel 3.2) en een ingevuld formulier schadegevallen 
(verkrijgbaar bij dienst leefmilieu van de provincie).  
4.4. - Gemeenten die de samenwerkingsovereenkomst Milieu met de Vlaamse Overheid hebben 
ondertekend, kruisen dit aan op het aanvraagformulier en voegen een kopie van de subsidieaanvraag 
bij de OVAM toe (aanvraagformulier).  
 
Hoofdstuk III - Toekenning van de subsidie 
 
Art. 5. - Behandeling van de aanvraag tot subsidie 
 
5.1. - De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist 
of de aanvraag in aanmerking komt voor subsidiëring. De gemeente wordt door de provincie op de 
hoogte gebracht van het provinciale subsidiebedrag nadat de Vlaamse Overheid (OVAM) de 
Vlaamse subsidiebedragen berekend heeft voor de inschakeling van een EBSD bij schadegevallen 
in het kader van de SO. Ook gemeenten die de SO niet hebben ondertekend en geen recht hebben 
op een Vlaamse subsidie, zullen dan op de hoogte worden gebracht. 
 
Art. 6. - Bedrag van de subsidie 
 
6.1. De totale uitgaven die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de provinciale 
subsidie, is de kostprijs voor de inschakeling van de EBSD om de nodige vaststellingen te doen met 
betrekking tot een acuut geval van bodemverontreiniging en indien nodig om verdere maatregelen 
en/of aanbevelingen in het kader van het bodemdecreet te laten voorstellen. Hieronder valt ook het 
uitvoeren van een beperkt aantal boringen en analyses. Het uitvoeren van de aanbevelingen valt hier 
niet onder. 
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6.2. De provincie kan voor de inschakeling van de EBSD bij schadegevallen de gemeente 
ondersteunen door het toekennen van een provinciale subsidie van 50% van de totale kostprijs.  
 
6.3 De ondersteuning vanuit de provincie is cumuleerbaar met andere subsidies tot ten hoogste 80% 
van de totale uitgaven. Elke vorm van cumulatie moet duidelijk worden vermeld op het 
aanvraagformulier. 
 
6.4. Indien de gemeente de SO heeft ondertekend, is de gemeente ook steeds verplicht een 
subsidieaanvraag voor de inschakeling van de EBSD in te dienen bij de Vlaamse overheid 
(OVAM). De provinciale subsidie wordt in dat geval toegekend als aanvulling op de subsidie die de 
gemeente hiervoor van de Vlaamse overheid (OVAM) ontvangt. Bij ondertekening van de SO moet 
de gemeente op het provinciaal aanvraagformulier duidelijk aangeven dat de gewestelijke subsidie 
aangevraagd werd. 
 
6.5. De maximumsubsidie per jaar per gemeente bedraagt: 
- voor een gemeente < 20.000 inwoners maximaal 1.500 euro  
- voor een gemeente ≥ 20.000 inwoners maximaal 3.000 euro  
ongeacht of de gemeente de SO heeft ondertekend. 
 
6.5. Per schadegeval komen slechts twee interventies in aanmerking voor terugbetaling. 
 
Art. 7. - Uitbetaling 
 
7.1. De uitbetaling van de provinciale subsidie gebeurt nadat de provincie op de hoogte is van alle 
andere toegekende subsidiebedragen voor het inschakelen van een EBSD bij schadegevallen 
waarvoor een gemeente in aanmerking kan komen. 
 
7.2. Indien de gemeente de SO ondertekend heeft, wordt de provinciale subsidie slechts uitbetaald 
nadat en op voorwaarde dat de subsidie voor het inschakelen van een EBSD bij een schadegeval 
van de Vlaamse overheid (OVAM) wordt toegekend of uitbetaald. Daartoe moeten gemeenten die 
een subsidiebedrag ontvangen van de OVAM m.b.t. de aanstelling van een EBSD bij een 
schadegeval onverwijld het bedrag bekendmaken bij de administratie door een afschrift te bezorgen 
van de briefwisseling met de OVAM (op te sturen naar Provincie Vlaams Brabant - dienst 
leefmilieu - Provincieplein 1 - 3010 Leuven). Deze informatie moet toelaten om de juiste toe te 
kennen provinciale subsidie te berekenen. 
 
7.3. De subsidie zal worden geweigerd indien niet voldaan is aan de voorwaarden en bovenstaande 
criteria. 
 
Hoofdstuk IV - Algemene toepassings- en controlemaatregelen 
 
Art. 8. - Controle en communicatie 
8.1. - Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en de aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde er in ieder geval toe gehouden om: 
• de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend 
• elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 
verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren en inzage 
in de boekhouding te verlenen. 
8.2. - De gemeente wordt vrijgesteld van de in artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen, en dit voor zover de wet dit toestaat. 
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8.4. - De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken in 
haar communicatie met derden. 
8.5. - De gemeente verbindt er zich toe om alle maatregelen te nemen om de door de provincie 
ondersteunde projecten duurzaam in stand te houden. 
 
Art. 9. - Sancties 
 
9.1. - De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
In de volgende gevallen: 
• één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet gerespecteerd. 
De deputatie kan één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
• de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
• de uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
• de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 
Art. 10. - Inwerkingtreding 
 
10.1. - Het reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 36 Nieuw provinciaal reglement betreffende het ter beschikking stellen 
  van de eenvormige verpakking door de provincie Vlaams-Brabant 
  voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten 
  (directie economie, landbouw en leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de bepalingen van het provinciaal reglement ter zake aangenomen door de provincieraad  
op 17 december 2002; 
 
Overwegende dat de provincie de Vlaams-Brabantse streekproducten op een eenvormige en 
kwaliteitsvolle manier wil promoten; 
 
Overwegende dat het huidig assortiment van verpakkingen voor streekproducten verouderd is, en 
een vernieuwd assortiment nodig is en ontwikkeld wordt; 
 
Overwegende dat het daarom nodig is om aanpassingen door te voeren aan het provinciaal 
reglement betreffende het ter beschikking stellen van de eenvormige verpakking van de provincie 
Vlaams-Brabant voor de promotie van Vlaams-Brabantse streekproducten, voor de duidelijkheid 
wordt het bestaand reglement opgeheven en vervangen door een nieuw; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel 
Het nieuw provinciaal reglement betreffende het ter beschikking stellen van de eenvormige 
verpakking door de provincie Vlaams-Brabant voor de promotie van Vlaams-Brabantse 
streekproducten, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 22 september 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 24 september 2009 
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PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN 
VAN DE EENVORMIGE VERPAKKING DOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 

VOOR DE PROMOTIE VAN VLAAMS-BRABANTSE STREEKPRODUCTEN 
 
 
Artikel 1. 
 
De provincie Vlaams-Brabant beschikt over vijf modellen van eenvormige verpakking: een doos 
bestemd voor de verpakking van twee of drie flessen en/of andere streekproducten, een 
geschenkdoos, een kleine en een grote geschenkmand (met bijbehorende bedrukte folie) en een 
duurzame en herbruikbare draagtas. Deze zijn uitsluitend bedoeld voor de promotie van Vlaams-
Brabantse streekproducten die voorkomen op de inventarislijst die wordt samengesteld door de 
“vzw Streekproducten Vlaams-Brabant”. 
Andere producten mogen niet in deze verpakkingen worden opgenomen. 
 
Art. 2. 
 
§ 1 - Deze verpakking kan ter beschikking worden gesteld van instellingen die zich bezighouden 
met de promotie van deze producten, o.a. steden, gemeenten, toeristische diensten, V.V.V.’s, 
overkoepelende middenstands- en producentenorganisaties. 
Ook producenten, uitbaters van streekwinkels en streekhoekjes, handelaars en horecazaken die een 
speciale inspanning leveren voor de promotie van de streekproducten en die zich inschakelen in de 
acties die door de “vzw Streekproducten Vlaams-Brabant” worden opgezet voor de promotie van 
streekproducten kunnen over deze verpakkingen beschikken. 
 
§ 2 - De deputatie zal individueel onderzoeken of de aanvragende instelling, organisatie, producent, 
handelaar of horecazaak in aanmerking komt voor het ter beschikking stellen van de eenvormige 
verpakking. 
 
§ 3 - De aanvraag om te kunnen beschikken over de eenvormige verpakking dient te worden gericht 
aan de deputatie. 
Voor de producenten, uitbaters van streekwinkels en streekhoekjes, handelaars en horecazaken die 
een aanvraag doen voor erkenning zal het advies van de “vzw Streekproducten Vlaams-Brabant” 
worden gevraagd. 
 
Art. 3. 
 
De verpakking mag niet verkocht worden of ter beschikking worden gesteld van privé-personen die 
geen handel drijven, noch van niet door de deputatie erkende producenten, handelaars of 
distributeurs. 
 
Art. 4. 
 
§ 1 - De eigenheid van de verpakkingen moet worden behouden, in die zin dat de verpakking geen 
andere bestemming mag krijgen dan de promotie van Vlaams-Brabantse producten en dat er geen 
andere vermeldingen of versieringen mogen worden op aangebracht, behalve deze die door de 
deputatie worden toegelaten. 
 
§ 2 - In de verpakkingen mogen alleen voorverpakte en goed afgesloten producten worden verpakt 
(zodat er geen rechtstreeks contact mogelijk is tussen het product, de verpakking en het eventuele 
vullingsmateriaal) en producten die niet onmiddellijk aan bederf onderhevig zijn. 
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§ 3 - Het pakket moet worden samengesteld uit een verscheidenheid van producten, die niet door 
één enkele, maar door meerdere producenten (voor de verpakking voor de 3 flessen en de kleine 
geschenkmand minimaal twee, voor de andere verpakkingen: minimaal drie) worden geleverd. 
Alleen algemene inlichtingen, informatie en publicaties over de streek of de streekproducten mogen 
worden bijgevoegd in de verpakking. Publiciteit over en van individuele producten of producenten 
mag niet worden bijgevoegd.  
 
Art. 5. 
 
§ 1 - De verantwoordelijke personen van de instellingen, van de erkende overkoepelende 
organisaties en van de horecazaken, evenals de producenten, uitbaters van streekwinkels en 
streekhoekjes en handelaars dienen een verklaring op erewoord af te leggen dat zij dit reglement 
strikt zullen toepassen en dat zij de verpakkingen uitsluitend zullen gebruiken voor het samenstellen 
van pakketten met streekproducten van verschillende producenten voorkomend op de inventaris van 
de “vzw Streekproducten Vlaams-Brabant” en volgens de voorgeschreven procedure. 
 
§ 2 - Zij dienen eveneens te verklaren dat de provincie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
eventuele ongevallen die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van de verpakkingen. 
 
Art. 6. 
 
§ 1 - De verpakking wordt door de deputatie ter beschikking gesteld van de bedoelde instellingen, 
organisaties en personen, tegen een vergoeding van 60 % van de werkelijke kostprijs. 
 
§ 2 - De aanvraag voor het leveren van de verpakkingen moet worden ingediend bij de provincie 
Vlaams-Brabant - dienst economie - Provincieplein 1 te 3010 Leuven. Deze aanvraag moet worden 
ingediend minstens 14 dagen voor de gewenste leveringsdatum. Bij de aanvraag moet de gewenste 
hoeveelheid worden vermeld, een uitleg over de beoogde actie en een verklaring over het gebruik 
van de verpakkingen zoals bedoeld in hierboven vermeld artikel 5. 
 
§ 3 - De deputatie behoudt zich het recht voor om bij de aanvrager alle inlichtingen die zij nodig 
acht in te winnen over de beoogde actie om een beslissing te kunnen nemen. 
De deputatie behoudt zich eveneens het recht voor om, in functie van de voorgestelde actie, zelf een 
beslissing te nemen over het ter beschikking stellen van de verpakkingen, en het aantal 
verpakkingen dat kan worden ter beschikking gesteld. 
 
§ 4 - De bestelde verpakkingen kunnen na goedkeuring door de deputatie, door de geïnteresseerde 
instellingen, overkoepelende vereniging of persoon worden afgehaald bij het provinciebestuur. De 
verpakkingen worden niet-gevouwen ter beschikking gesteld. De betrokkenen staan zelf in voor het 
vouwen van de verpakking en voor de samenstelling van de pakketten. 
 
Art.7. 
 
Het staat de samensteller van de pakketten vrij om vullingsmateriaal aan te brengen in de 
verpakkingen. Het moet echter gaan om milieuvriendelijk materiaal (bv. stro, houtwol, zijdepapier 
…) dat niet vervuild is en geen schade of bederf kan aanbrengen aan de in de verpakking 
opgenomen producten. 
 
Art. 8. 
 
De kostprijs van het aangeboden pakket mag niet meer bedragen dan de som van de winkelwaarde 
van elk individueel product, vermeerderd met de werkelijke kostprijs van de verpakking. 
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Art. 9. 
 
De verantwoordelijkheid voor de samenstelling, de volledige inhoud, de distributie en de verkoop 
van de aangeboden pakketten ligt geheel bij de instellingen, overkoepelende verenigingen of 
personen die de promotie van de producten beogen. 
 
Art.10. 
 
Bij misbruik of niet-naleving van de voorwaarden vermeld in dit reglement, kan de deputatie eisen 
dat alle verpakkingen geleverd aan de desbetreffende instelling, overkoepelende vereniging of 
personen uit de handel worden genomen en (zonder vergoeding) worden terugbezorgd aan de 
provincie. Tevens zal voor al de reeds geleverde verpakkingen de volledige kostprijs worden 
aangerekend en zal de instelling, vereniging of persoon evenals de eventueel door hem/haar 
geproduceerde producten worden uitgesloten voor alle verdere acties die door de provincie of in 
samenwerking met andere instellingen, worden georganiseerd voor de promotie van de 
streekproducten. 
 
Art.11. 
 
Dit reglement vervangt het reglement aangenomen door de provincieraad op 15 april 1997 en 
gewijzigd op 17 december 2002, en treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 37 Aanpassing provinciaal subsidiereglement in het kader van  
  MOSmobi  
  (directie infrastructuur) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de strategische nota voor de huidige beleidsperiode; 
 
Overwegende dat dit reglement tot doel heeft initiatieven te stimuleren die ten goede komen van 
verkeersveiligheid in het algemeen en verkeersveilige en/of duurzame (woon)-school-
verplaatsingen in het bijzonder; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 9 september 2008 tot goedkeuring van het provinciaal 
reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van MOSmobi-projecten; 
 
Gelet op de goedkeuring door de provincieraad op 28 april 2009 om bij de 2de begrotingswijziging 
op de begroting 2009 op artikel 423/0270/6402 een krediet in te schrijven van 90.000 euro als 
subsidies aan scholen voor de realisatie van MOSmobi-projecten; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de toekenning van subsidies aan scholen voor 
de realisatie van MOSmobi-projecten, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 22 september 2009 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 24 september 2009 
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Provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van 
MOSmobi-projecten 
 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1. 
 
Voor de toepassing van dit reglement worden beschouwd als: 
 
 MOSmobi-projecten: initiatieven van een school (i.c. vestigingsplaats) die verkeersveilige 

en/of duurzame (woon-)schoolverplaatsingen bevorderen en die passen binnen haar MOS-
actieplan voor het thema Verkeer en de MOSmobi-indicatorenlijst. 

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

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

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

signalisatie van de schoolomgeving, aankoop van tweedehandsfietsen of fietsaccessoires, 
professionele ondersteuning bij de opstart van fiets- of voetpoolen, aankoop verkeerspark, 
verplaatsing van de schoolingang, sensibilisatiecampagne, enz.);  

 infrastructurele aanpassingen dienen conform de richtlijnen te zijn van: 
  

− de gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid. Dit geldt 
ook voor bouwaanvragen van voor 1 maart 2010. Aanpassingen die niet 
vergunningsplichtig zijn dienen naar de geest van de verordening te worden uitgevoerd; 

− Het Vademecum Toegankelijk Publiek Domein, te vinden via volgende link: 
http://wegen.vlaanderen.be/documenten/publicaties/toegankelijkdomein.php 

− De stallingswijzer, te vinden via volgende link: 
http://vps.fgov.be/prevention/prev25nl.pdf  
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§2. Voor subsidies op basis van dit reglement komen in aanmerking: 
 
 basisscholen die het MOS-logo voor het thema Verkeer (http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-

milieu/milieu-en-natuur/milieu-educatie/milieuzorg-op-school/) én het MOSmobi-logo 
(http://www.vlaamsbrabant.be/mosmobi) behalen in het schooljaar van de subsidieaanvraag; 

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

 
Basisscholen kunnen maximaal drie keer in aanmerking komen voor de toekenning van subsidies  
op basis van dit subsidiereglement. 
 
 
Art. 4. Indiening van de aanvraag 
 
§1. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend op het volgende adres:  
Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. 
 
§2. De aanvraag geschiedt aan de hand van het aanvraagformulier, dat als bijlage bij onderhavig 
reglement is gevoegd. 
 
De aanvraag omvat: 
 
 het volledig ingevulde aanvraagformulier; 
 een voorstel van MOS-actieplan voor het thema Verkeer en een ingevulde  

MOSmobi-indicatorenlijst. 
 
§3. Subsidieaanvragen worden op straffe van verval ingediend uiterlijk op 31 oktober van  
het betreffende schooljaar. De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel 
geldt als bewijs), gefaxt of gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
§4. De aanvrager bezorgt het provinciebestuur uiterlijk op 15 mei van hetzelfde schooljaar  
een evaluatiedossier van de subsidieaanvraag. 
 
Het evaluatiedossier omvat: 
 
 de ingevulde MOSmobi-indicatorenlijst (met aanduiding van de uitgevoerde acties van  

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

 
§5. De aanvrager bezorgt het provinciebestuur uiterlijk op 31 oktober van het schooljaar volgend  
op de subsidieaanvraag een gedetailleerde financiële eindafrekening van de initiatieven waarvoor 
subsidies werden aangevraagd, met een verklaring op eer.  
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Hoofdstuk III Toekenning van de subsidie 
 
 
Art. 5. Bedrag van de subsidie 
 
 
§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
 
§2. De deputatie beslist of de geplande initiatieven op basis van dit reglement in aanmerking komen 
voor subsidiëring. Zij stelt de maximum subsidie vast op basis van de projectbegroting. 
 
§3. De subsidie bedraagt 80% van de door de deputatie aanvaarde projectbegroting, inclusief btw. 
De subsidie is beperkt tot 2500 euro per school i.c. vestigingsplaats per begrotingsjaar,  
inclusief btw. 
 
§4. Enkel dossiers waarin een subsidiëring door de provincie van minimaal 500 euro,  
inclusief btw wordt gevraagd, komen in aanmerking. 
 
§5. Personeelskosten voor personeel in loondienst van de aanvrager, kunnen niet gesubsidieerd 
worden. 
 
§6. De subsidie wordt voorwaardelijk toegekend. De uitbetaling gebeurt op basis van de financiële 
eindafrekening. Het uitbetaalde bedrag kan echter nooit hoger zijn dan de toegekende subsidie 
onder §2 van dit artikel.  
 
 
Art. 6. Cumulatie van subsidies 
 
Cumulatie met andere subsidies is toegestaan, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag niet 
méér bedraagt dan 80% van de totale kostprijs van het project. De aanvrager is ertoe gehouden 
andere subsidies te vermelden bij de subsidieaanvraag.  
 
 
Hoofdstuk V Toepassings- en controlemaatregelen 
 
 
Art. 7. Terugkoppeling provincieraad 
 
De provincieraad ontvangt een jaarlijks verslag van de beslissingen van de deputatie omtrent de 
ingediende subsidieverzoeken. 
 
 
Art. 8. Controle en communicatie 
 
§1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde er in ieder geval toe gehouden om: 
 
 de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
 elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming  

te verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren en 
inzage in de boekhouding te verlenen. 
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§2. 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 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/schooljaar. 
 
§3. De aanvrager die een provinciale subsidie ontvangt op basis van dit reglement, is ertoe 
gehouden om in alle perscontacten, publicaties, gadgets ... die resulteren uit de verleende subsidie, 
de provincie te vermelden als ondersteunende overheid en hiervoor gebruik te maken van het 
provincielogo en het MOS-logo. 
 
§4. De provincie Vlaams-Brabant heeft het recht om de gesubsidieerde projecten te gebruiken  
in haar communicatie met derden. 
 
 
Art. 9. Sancties  
 
De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
In de volgende gevallen: 
− één of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; 
− onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; 
− de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de bewijsstukken werden niet 

gerespecteerd; 
 
kan de deputatie één of meerdere van volgende sancties opleggen: 
− de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
− de uitbetaling van de reeds toegekende maar nog niet uitbetaalde subsidies wordt stopgezet; 
− de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde 

periode. 
 
 
Art. 10. Overgangs- en slotbepaling 
 
Het provinciaal reglement voor de toekenning van subsidies aan scholen voor de realisatie van 
MOSmobi-projecten, dat in werking trad na de raadsbeslissing van 9 september 2008, wordt 
opgeheven. 
 
Voor scholen die in het schooljaar 2008/2009 het MOSmobi-logo behaald hebben, blijft het vorige 
reglement van toepassing. 
 
 
Art. 11. Inwerkingtreding 
 
Dit reglement treedt in werking vanaf het schooljaar 2009/2010. 
 
 


