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Nr. 38 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 20 oktober 2009 
 

 
  

Voorstel 
 

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 
 nr.  
   
 

1. 
 

105 
 
Huishoudelijk reglement provincieraad: aanpassingen n.a.v. wijzigingen 
Provinciedecreet: 
goedkeuring. 

 
2. 
 

107 Kapitaalsverhoging Gemeentelijke Holding: 
goedkeuring. 
 

3. 
 

106 Begrotingswijziging: 
− gewone ontvangsten en uitgaven; 
− buitengewone ontvangsten en uitgaven; 

goedkeuring. 
 

4. 108 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest 
goedkeuring meerjarenplan 2009 - 2013 
aktename budget 2009: 
goedkeuring. 
 

5. 109 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de 
sportpromotionele werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten: 
goedkeuring. 
 

6. 110 Provinciaal subsidiereglement voor bovenlokale sportverenigingen die 
met topsporters via initiaties jongeren aanzetten meer te bewegen: 
goedkeuring. 
 

7. 111 Provinciedomein Halve Maan Diest:  
installatie van zonnepanelen voor verwarming sanitair water voor het 
kleedkamergebouw: 

− goedkeuring van het bestek en de raming (bedrag van 112.802,25 
euro (btw inbegrepen); 

− vaststelling van de wijze van gunnen; 
goedkeuring. 
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8. 112 Nieuw reglement betreffende de subsidiëring van lokale en regionale 

vrijwilligersbeurzen: 
goedkeuring. 
 

9. 113 Provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van 
woningen voor ouderen en personen met een handicap: 
goedkeuring. 
 

10. 114 Opheffing van het provinciaal reglement van 31 maart 1998 betreffende 
de toekenning van subsidies aan consultatiebureaus voor personen met 
een handicap: 
goedkeuring. 
 

11. 115 Verwezenlijking van een nieuw beekprofiel voor de Molenbeek te 
Beersel en Sint-Genesius-Rode: 
goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van gunnen. 

 
 
 
 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
 
Leuven, 3 november 2009 
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT 
 

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet 
 

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 10 november 2009 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   
   

1. 
 

117 Opdracht in het kader van het project BodemBreed Interreg: 
Functionele Agro-Biodiversiteit:  

− goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen; 
− uitgave van 115.000 euro (btw inbegrepen); 

goedkeuring. 
 

   
2. 118 Nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 

groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven ter vervanging van 
het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de 
werking van de schoolhoeve: 
goedkeuring. 
 

   
3. 119 Opdrachthoudende vereniging Riobra: 

aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 20 november 2009 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger: 
goedkeuring. 
 

   
4. 120 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: buitengewone algemene 

vergadering op 9 december 2009: 
aanwijzing van een vertegenwoordiger; 
goedkeuring. 
 

 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. 
 
Leuven, 12 november 2009 
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Nr. 39 Huishoudelijk reglement provincieraad: aanpassingen n.a.v.  
  wijzigingen Provinciedecreet 
  (directie interne administratie en personeelsbeleid) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 40 van het Provinciedecreet,  
 
Gelet op de wijzigingen van het Provinciedecreet, voornamelijk de wijzigingen van 30 april 2009, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2009;  
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van 
de lokale en provinciale mandataris; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 
houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris actualiseert; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van de provincieraad, vastgesteld bij het besluit van de 
provincieraad van 20 november 2007;   
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is het huishoudelijk reglement van de provincieraad aan 
deze wijzigingen aan te passen. 
 
Gelet op de bespreking hierover in het bureau van 1 september 2009,  
 
 
Op voorstel van het bureau, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1. 
 
Het huishoudelijk reglement van de provincieraad, vastgesteld bij het besluit van de provincieraad van 
20 november 2007, wordt als volgt gewijzigd: 
 
Artikel 1 wordt vervangen als volgt:  
"De verkozen provincieraadsleden worden, voor de goede orde, door de provinciegriffier ten minste 
acht dagen voor de installatievergadering van de provincieraad op de hoogte gebracht van de datum, 
het uur en de plaats van de installatievergadering. 
De installatievergadering van de provincieraad vindt van rechtswege plaats in het provinciehuis, om 
10 uur, op de eerste werkdag van de maand december. 
Elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en decretale feestdagen, is een 
werkdag. 
Ingeval bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die vervolgens toch geldig werd verklaard, 
worden de nieuw verkozen raadsleden door de uittredende voorzitter van de 
provincieraad bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na de dag waarop de 
uitslag van de verkiezing definitief is.  
Als bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die verkiezing vervolgens ongeldig werd 
verklaard en er een nieuwe verkiezing gehouden moet worden, worden de nieuw verkozen raadsleden 
door de uittredende voorzitter van de provincieraad bijeengeroepen op de installatievergadering 
binnen tien dagen na de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is. 
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Als de nieuw verkozen raadsleden niet zijn bijeengeroepen overeenkomstig de voormelde bepalingen, 
gebeurt de bijeenroeping door een uittredend lid van de deputatie volgens hun rangorde. 
Als de installatie van de provincieraad ten gevolge van een wijziging van de zetelverdeling niet van 
rechtswege kan plaatsvinden overeenkomstig het eerste lid, worden de nieuw 
verkozen raadsleden bijeengeroepen overeenkomstig het vierde en het zesde lid nadat de 
zetelverdeling definitief is. 
De uittredende voorzitter van de provincieraad zit de installatievergadering voor. Hij blijft voorzitter 
van de provincieraad tot een nieuwe voorzitter verkozen is. Indien de uittredende voorzitter van de 
provincieraad de installatievergadering niet kan voorzitten, wordt ze 
voorgezeten door een uittredend lid van de provincieraad dat opnieuw verkozen werd, en dat de 
hoogste anciënniteit als provincieraadslid bezit of, bij gelijke anciënniteit, door de oudste van hen". 
 
Artikel 2 wordt vervangen als volgt: 
" De provincieraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen provincieraadsleden. Dit beperkt 
zich tot het onderzoek van de verkiesbaarheidsvereisten en de onverenigbaarheden. 
Twee commissies van elk vijf verkozen raadsleden worden samengesteld. De commissies bevatten 
enkel raadsleden verkozen in hetzelfde arrondissement. Ze worden bij lottrekking aangesteld. De 
respectieve commissies onderzoeken de geloofsbrieven van de raadsleden verkozen in het andere 
arrondissement. 
Bij het ontstaan van een vacature onderzoekt een bijzondere commissie van vijf raadsleden de 
geloofsbrieven van het opvolgend raadslid. De leden van de commissie worden bij lottrekking 
aangesteld. 
Een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van vijf raadsleden onderzoekt of de 
vertrouwenspersonen, bedoeld in artikel 18 van het Provinciedecreet,  personen zijn die de volle 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de Europese Unie verblijven, op 
voorwaarde dat ze  zich niet bevinden in een situatie als vermeld in artikel 11 van het 
Provinciedecreet, met uitzondering van het verbod in verband met bloed- en aanverwantschap ten 
aanzien van het lid met een handicap, en een situatie als vermeld in artikel 14 van het 
Provinciedecreet. 
Een raadslid van wie de verkiezing aanleiding geeft tot een klacht kan aan de betrokken commissie, 
op eigen verzoek, de nodige uitleg verschaffen. Hij mag geen deel uitmaken van de commissie. Bij 
afwezigheid van het betrokken kandidaat-raadslid verdaagt de commissie het onderzoek van de 
geloofsbrieven van dit raadslid tot op de datum die de raad bepaalt. 
Iedere commissie benoemt haar voorzitter en haar verslaggever die de besluiten aan de raad voorstelt. 
Indien de raad op voorstel van de commissie beslist een voorafgaand onderzoek in te stellen, belast hij 
hiermee de bedoelde commissie en stelt de taak zo nauwkeurig mogelijk vast. " 
 
Artikel 4 wordt vervangen als volgt:  
" De verkozen provincieraadsleden van wie de geloofsbrieven werden goedgekeurd, leggen, vóór ze 
het mandaat aanvaarden, in openbare vergadering de volgende eed af in handen van de voorzitter 
van de installatievergadering : « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».  
De uittredende voorzitter van de installatievergadering legt, indien hij herkozen is als 
provincieraadslid, de eed af in handen van het provincieraadslid dat de meeste 
anciënniteit bezit of bij gelijke anciënniteit, door de oudste van hen. 
De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen van de eedaflegging op de hoogte gebracht. 
Wanneer een raadslid afwezig is, legt hij de eed af zodra hij zitting neemt in de raad.  De verkozen 
provincieraadsleden worden geacht afstand te hebben gedaan van hun mandaat indien zij: 
1° aanwezig zijn op de installatievergadering en weigeren voormelde eed af te leggen; 
2° afwezig zijn op de installatievergadering en, na een uitdrukkelijke oproep, zonder geldige reden 
afwezig zijn op de eerste daaropvolgende vergadering. 
Als de voorzitter van de provincieraad, degene die de voorzitter vervangt of degene die de eed 
afneemt van de voorzitter, nalaat de eed af te nemen van de verkozen provincieraadsleden op de 
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installatievergadering of, bij vervanging van een lid, na de installatievergadering uiterlijk op de 
eerstvolgende vergadering van de provincieraad, wordt de eed afgenomen door een gedeputeerde 
volgens hun rangorde." 
 
Artikel 6 wordt vervangen als volgt:  
"De verkiezing van de voorzitter gebeurt overeenkomstig artikel 8 van het Provinciedecreet."  
 
Artikel 14 wordt vervangen als volgt:  
"Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die op lijsten met dezelfde naam verkozen zijn, 
vormen één fractie. 
In afwijking van het eerste lid kunnen de kandidaat-provincieraadsleden die op lijsten met dezelfde 
naam zijn verkozen twee fracties vormen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan: 
1° de naam van de lijst bestaat uit meerdere woorden of afkortingen die minstens de twee 
fractienamen omvatten; 
2° de kandidaat-provincieraadsleden beslissen bij de indiening van de voordrachtsakte of 
verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen provincieraadsleden twee fracties vormen of kunnen 
vormen; in dat laatste geval wordt overgegaan tot de vorming van twee fracties als een meerderheid 
van de verkozen provincieraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, 
daartoe op de installatievergadering van de provincieraad beslist; 
3° de in 2° bedoelde beslissing wordt genomen in een afzonderlijke akte inzake fractievorming, 
ondertekend door alle kandidaat-provincieraadsleden op de lijst; 
4° de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaat-provincieraadsleden van de lijst, in dezelfde 
volgorde als de voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de voorzitter van het 
districtshoofdbureau wordt ingediend; 
5° onverminderd het derde lid vermeldt de akte inzake fractievorming voor alle kandidaat-
provincieraadsleden tot welke fractie zij zullen behoren in geval van verkiezing; 
6° er worden op de akte inzake fractievorming slechts twee verschillende fracties vermeld; 
7° de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de voordrachtsakte of de verbeteringsakte 
die, overeenkomstig artikel 11 van de provinciekieswet, tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van 
het districtshoofdbureau wordt overhandigd; 
8° aan de provinciegriffier wordt tegen ontvangstbewijs een afschrift van de akte inzake 
fractievorming overhandigd uiterlijk de eerste werkdag na de dag dat de voordrachtsakte of de 
verbeteringsakte bij de voorzitter van het districtshoofdbureau werd ingediend. 
 
De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de kandidaat-provincieraadsleden 
gemaakte keuze is niet herroepbaar. 
 
Als een kandidaat-provincieraadslid op de akte inzake fractievorming zich niet tot een fractie bekent, 
wordt het betrokken kandidaat-provincieraadslid geacht bij verkiezing te opteren voor de grootste 
fractie. Als beide fracties in de provincieraad even groot zijn, wordt hij geacht bij verkiezing te 
opteren voor de fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort, behalve ingeval de 
lijstaanvoerder op de akte van fractievorming zich niet tot een fractie heeft bekend. 
 
In dat geval wordt het kandidaat-provincieraadslid geacht te opteren voor de fractie waartoe het 
kandidaat-provincieraadslid behoort dat de hoogste plaats op de lijst inneemt en dat zich tot een 
fractie heeft bekend. 
 
Indien aan de voormelde regeling niet is voldaan kunnen er geen aparte fracties worden gevormd. 
Ingeval de kandidaat-provincieraadsleden, die op lijsten met dezelfde naam 
verkozen zijn, overeenkomstig het eerste lid beslissen om twee fracties te vormen, spreekt de 
provincieraad zich op de installatievergadering bij besluit uit of aan de voorwaarden vermeld in het 
eerste lid is voldaan. 
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Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die verkozen zijn op lijsten die zich uiterlijk op de 
installatievergadering onderling hebben verenigd, vormen één fractie. Tot onderlinge vereniging van 
de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de verkozenen op elk van die lijsten 
daarmee instemt. 
 
De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties overeenkomstig de vorige 
leden, geldt tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de provincieraad. 
Elke politieke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering aan de voorzitter van de raad de 
lijst van haar leden en geeft de naam van haar fractievoorzitter op. Wijzigingen in de samenstelling 
van een politieke fractie worden door diens voorzitter, of bij ontstentenis van de voorzitter door een 
vertegenwoordiger van de fractie, schriftelijk aan de voorzitter van de raad meegedeeld. 
 
Deze wijzigingen hebben geen invloed op de samenstelling van de commissies of organen, 
samengesteld op grond van de getalsterkte van de politieke fracties bij de aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode na de provinciale verkiezingen. " 
  
Artikel 18 wordt vervangen als volgt:  
"Elke raadscommissie telt achttien effectieve leden en evenveel plaatsvervangers die, zoals bepaald in 
artikel 39, §1 van het Provinciedecreet, allen lid zijn van de provincieraad. 
De mandaten in iedere raadscommissie worden door de provincieraad evenredig verdeeld volgens het 
stelsel D'Hondt over de fracties waaruit de provincieraad is samengesteld, op basis van de 
voordrachten die worden ingediend door de fracties. 
Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de provincieraad wordt een fractie geacht eenzelfde 
aantal leden in de raadscommissies te behouden.  
Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie als vermeld in artikel 38 
van het Provinciedecreet kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van 
een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijk aantal leden in deze 
commissies. 
Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-raadscommissieleden 
ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan de kandidaat 
deel uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-raadscommissielid slechts uit twee verkozenen 
bestaat, volstaat de handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per 
beschikbaar mandaat voor de fractie.  
De respectieve voorzitters en ondervoorzitters van elke raadscommissie worden telkens via een aparte 
geheime stemming aangesteld. 
De deputatie wijst voor elke commissie een ambtenaar aan als secretaris, belast met de samenvatting 
van de besprekingen. 
De gedeputeerden kunnen geen voorzitter zijn van de commissies maar wonen deze bij, eventueel 
bijgestaan door ambtenaren. 
De gedeputeerden verstrekken er uitleg over geformuleerde voorstellen en vertolken er het standpunt 
van de deputatie." 
 
Artikel 28 wordt vervangen als volgt: 
"Ieder heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de 
organen van de provincie in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de 
tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. 
Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de provincie behoort, 
zijn onontvankelijk. 
Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:  
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het een loutere mening is en geen concreet verzoek; 
3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend; 
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4° het taalgebruik beledigend is. 
De voorzitter van de provincieraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw 
geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel kan geagendeerd worden op de provincieraad. 
De provincieraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar de deputatie of naar een 
provincieraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 
Hierover oordeelt de voorzitter.  
 
De verzoeker of, indien het verzoekschrift door één of meer personen ondertekend is, de eerste 
ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de provincie . In dat 
geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten 
bijstaan door een persoon naar keuze. 
De verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift wordt zes kalenderdagen voor de 
vergadering schriftelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn.  
De provincieraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een 
gemotiveerd antwoord aan de verzoeker, of indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend 
is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift." 
 
Artikel 29 wordt vervangen als volgt: 
"De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een gemotiveerde nota nader 
omschreven voorstellen en vragen over de provinciale beleidsuitvoering en dienstverlening op de 
agenda van de provincieraad in te schrijven en om deze agendapunten te komen toelichten in de 
provincieraad. Zij voegen bij de nota eventueel alle nuttige stukken die de provincieraad kunnen 
voorlichten. 
Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 1% van het aantal inwoners van de provincie, 
ouder dan 16 jaar. 
Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de provincie ter beschikking stelt, en wordt met 
een aangetekende brief gestuurd aan de provincie. Het verzoek moet de naam, voornamen, 
geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft. 
De deputatie gaat na of aan die voorwaarden voldaan is. Het verzoek moet minstens 20 dagen voor de 
dag van de vergadering van de provincieraad bij de deputatie ingediend zijn om in de eerstvolgende 
provincieraad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld in de 
daaropvolgende vergadering van de raad. 
De provincieraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift 
opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de provincieraad ook welk gevolg 
daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt." 
 
Artikel 32 wordt vervangen als volgt:  
"Agenda 
De voorzitter van de provincieraad beslist tot bijeenroeping van de provincieraad en stelt de agenda 
van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door de deputatie aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 
Op verzoek van de deputatie of van een derde van de zittinghebbende leden is de voorzitter verplicht 
de provincieraad bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda.  
Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de 
provinciegriffier, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad. 
 
Oproeping 
Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van toepassing van artikel 7, § 1 van het 
Provinciedecreet, wordt de oproeping ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering aan het 
raadslid bezorgd. 
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De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en 
bevat een toegelicht voorstel van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk 
omschreven zijn.  
Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, ter beschikking van de 
provincieraadsleden gesteld vanaf de verzending van de agenda. 
 
In kennis stelling 
De oproeping en de agenda worden acht kalenderdagen  voor de vergadering per brief verzonden aan 
de raadsleden. 
De toegelichte voorstellen van beslissing worden bezorgd per e-mail aan de raadsleden die hiermee 
hebben toegestemd. 
In spoedeisende gevallen kan de in het eerste lid bedoelde termijn van oproeping ingekort worden 
zonder evenwel korter te zijn dan één vrije kalenderdag vóór de dag van de vergadering. 
 
Samenstelling van de agenda 
De samenstelling van de agenda verloopt telkens op een eenvormige manier in de volgorde van de 
rubrieken zoals hierna vermeld: 
1. vragenuur 
2. voorstellen 
3. moties 
4. interpellaties 
Behoudens wat het vragenuur betreft, kan de voorzitter de volgorde wijzigen indien de actualiteit dit 
vereist. 
De voorzitter bepaalt de volgorde van de punten in elke rubriek. 
 
Spoedeisende gevallen 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in 
spoedeisende gevallen als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. 
De namen van die leden en de motivering van spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.  
 
Aanvullende agendapunten 
Provincieraadsleden en de deputatie kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de 
agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de 
provinciegriffier, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad. 
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een individueel lid van de deputatie. 
De provinciegriffier deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de 
provincieraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld mee aan de 
provincieraadsleden. 
 
De niet-behandelde agendapunten worden bij voorrang in elke rubriek behandeld tijdens de 
eerstvolgende vergadering. 
 
Artikel 34 wordt vervangen als volgt:  
"Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van 
de provincieraad uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt op het provinciehuis, 
zodat het publiek ervan kan kennisnemen op elk moment. 
De agenda wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de pers en via de website van de 
provincie (www.vlaamsbrabant.be) verspreid op internet. 
Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd overeenkomstig artikel 22 van 
hetProvinciedecreet, wordt de aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, openbaar 
gemaakt overeenkomstig het eerste lid. In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur 



 308

nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt 
overeenkomstig het eerste lid. 
De provincie is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere rechtspersoon of groepering ervan 
die erom verzoekt, de agenda van de provincieraad en de stukken die erop betrekking hebben, 
openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van 
te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur." 
 
Artikel 35 wordt vervangen als volgt:  
"De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve als: 
-  het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan 
de orde is, beveelt de raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering. 
-  de provincieraad met twee derde van de aanwezige leden en op gemotiveerde wijze beslist tot 
behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige 
bezwaren tegen de openbaarheid. 
De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het 
meerjarenplan en de aanpassing ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk 
geval openbaar. 
De besloten vergadering vindt plaats na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als 
tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet 
worden verdergezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, onderbroken worden. Als 
tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet 
worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende provincieraad. In 
geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, 
worden onderbroken. 
 
Van de besloten vergadering worden notulen opgesteld. 
Van de besloten vergadering wordt eveneens een beknopt verslag opgesteld, tenzij de raad er anders 
over beslist. 
 
Het beknopt verslag van een besloten vergadering wordt uitsluitend bezorgd aan de raadsleden en aan 
de provinciegouverneur." 
 
Artikel 39 wordt vervangen als volgt: 
"De provincieraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden 
aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. 
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping 
worden de bepalingen van dit artikel overgenomen." 
 
Artikel 47 wordt vervangen als volgt: 
"De notulen van de vergadering van de provincieraad worden onder de verantwoordelijkheid van de 
provinciegriffier opgesteld overeenkomstig artikelen 176 en 177 van het Provinciedecreet. 
 
Behalve in spoedeisende gevallen, worden de notulen van de vorige vergadering ten minste acht 
dagen voor de dag van de vergadering ter beschikking gesteld van de provincieraadsleden door ze op 
de deelsite van de raadsleden te plaatsen. 
Elk provincieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie 
van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de provincieraad worden 
aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 
Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de 
notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
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provincieraad en de provinciegriffier. In het geval de provincieraad bij spoedeisendheid werd 
samengeroepen, kan de provincieraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende 
vergadering. 
Telkens als de provincieraad het wenselijk acht, worden de notulen staande de vergadering 
opgemaakt en door de meerderheid van de provincieraadsleden en de provinciegriffier ondertekend. 
De notulen van de vergaderingen van de provincieraad vermelden, in chronologische volgorde, alle 
besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de 
provincieraad geen beslissing heeft genomen. 
Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de stemmingen. 
Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid gestemd heeft. Van deze laatste 
verplichting kan worden afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit. 
De integrale tekst van de besluiten wordt in de notulen opgenomen. 
De originelen van de notulen van de provincieraad worden, na goedkeuring, ondertekend door de 
voorzitter van de provincieraad en de provinciegriffier.  
De provinciegriffier maakt in de rand van de notulen van de provincieraad kantmelding van de 
intrekking van een besluit van de provincieraad, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van een 
besluit door de toezichthoudende overheid en van het feit dat een besluit geacht werd nooit te hebben 
bestaan met toepassing van artikel 249, vierde lid van het Provinciedecreet. 
De provinciegriffier brengt de provincieraad en de deputatie van elke kantmelding op de hoogte op de 
eerstvolgende vergadering van de provincieraad."  
 
Artikel 52 wordt vervangen als volgt:  
"Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen m.b.t. het geheim stemmen, stemmen de 
leden van de provincieraad mondeling. 
Elektronisch uitgebrachte naamstemming, de stemming bij zitten en opstaan of de stemming bij 
handopsteking is gelijkwaardig aan een mondelinge stemming. 
 
Er wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de aanwezige leden hierom verzoekt. 
Geheime stemmingen kunnen ook geschieden door middel van een elektronisch systeem dat de 
geheime stemming waarborgt. 
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Onder volstrekte meerderheid 
van stemmen wordt verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen niet 
meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
De stemmingen in de provincieraad zijn niet geheim. 
Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: 
- de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en van gedeputeerde 
- de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van 
de provincie in overlegorganen en in de organen van andere rechtpersonen en feitelijke verenigingen 
- individuele personeelszaken. 
 
Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van 
kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele 
aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste 
stemmen hebben behaald. 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt 
de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen 
of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste 
kandidaat de voorkeur." 
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Artikel 57 wordt vervangen als volgt:  
"1. Het is voor een provincieraadslid verboden deel te nemen aan de bespreking en de stemming: 
1° over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als 
vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en 
aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de voordracht van kandidaten, 
benoemingen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling worden personen die 
een verklaring van wettelijke samenwoning in de zin van artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek 
hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 
2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een instantie waaraan hij rekenschap 
verschuldigd is of waarvan hij tot het uitvoerend orgaan behoort. 
Deze bepaling is niet van toepassing op het provincieraadslid dat zich in bovenvermelde 
omstandigheden bevindt louter op grond van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de provincie is 
aangewezen in andere rechtspersonen. 
 
2. Het is voor een provincieraadslid verboden: 
1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling te werken in geschillen ten 
behoeve van de provincie. Dat verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van een 
associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met het provincieraadslid werken; 
2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken in geschillen ten behoeve van de 
tegenpartij van de provincie of ten behoeve van een personeelslid van de provincie aangaande 
beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de provincie. Dit verbod geldt ook ten aanzien 
van de personen die in het kader van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met het provincieraadslid werken; 
 
3°  rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking 
aan de provincie of een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, of deel te nemen aan een 
opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de 
provincie of de provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen, behoudens in de gevallen waarbij 
het provincieraadslid een beroep doet op een door de provincie of een provinciaal extern 
verzelfstandigd agentschap aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan een overeenkomst 
aangaat; 
4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een vakorganisatie in het bijzonder 
onderhandelingscomité of het hoog overlegcomité van de provincie. 
 
3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de vertrouwenspersoon, vermeld in de  artikelen 18 en 68 
bis van het Provinciedecreet. 
 
4. Als een provincieraadslid in de situatie verkeert vermeld in punt1, moet dat punt op de vergadering 
behandeld worden, en kan de vergadering niet gesloten worden voor het punt in kwestie is behandeld 
of voor beslist is om het punt uit te stellen."   
 
Artikel 64 wordt vervangen als volgt: 
"De provincieraadsleden hebben het recht aan de deputatie mondelinge en schriftelijke vragen te 
stellen over het bestuur van de provincie alsook over zaken die betrekking hebben op de aan de 
deputatie toegewezen taken. Het vraagrecht kan niet uitgeoefend worden als de deputatie optreedt als 
rechtscollege. 
Een toegelicht voorstel van beslissing, als vermeld in artikel 20, 21 en 22 van het Provinciedecreet, is 
niet vereist voor het stellen van een vraag als vermeld in het eerste lid. 
De provinciegouverneur kan bevraagd worden in het kader van de taken die hij behartigt voor de 
provincie." 
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Artikel 78 wordt vervangen als volgt: 
" De provincieraadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het 
bestuur van de provincie betreffen alsook in deze die betrekking hebben op de aan de deputatie 
toegewezen taken. 
De provincieraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten 
vergaderingen van de provincieraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging van de 
provincieraadsleden, alsmede van alle andere personen, vermeld in het tweede lid, wegens schending 
van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek. 
Het inzagerecht geldt eveneens voor de autonome provinciebedrijven van de provincie."  
 
Artikel 81 wordt vervangen als volgt:  
"De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren ter plaatse inzage nemen van de dossiers die op de 
agenda van de raad zijn ingeschreven, elke werkdag na de dag van de verzending. Deze dossiers 
liggen ter inzage bij het algemeen secretariaat. 
De provinciegriffier of de door hem aangewezen personeelsleden verstrekken aan de 
provincieraadsleden die erom verzoeken, technische inlichtingen over stukken die in het dossier 
voorkomen. 
Onder technische inlichtingen wordt verstaan, het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van 
de feitelijke gegevens die in de stukken voorkomen en van het verloop van de procedure, maar niet het 
interpreteren van de stukken of van beleidsopties van de politiek verantwoordelijken." 
 
Artikel 90 wordt vervangen als volgt: 
"De notulen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van de deputatie volgend op de 
vergadering van de deputatie waarop de notulen werden goedgekeurd verstuurd aan de 
provincieraadsleden  door ze te publiceren op de beveiligde deelsite van de provincie."  
 
Artikel 96 wordt vervangen als volgt:  
"De provincieraadsleden ontvangen ten laste van de provincie presentiegeld voor hun aanwezigheid 
op de vergaderingen van de provincieraad en de vergaderingen die voorkomen op de lijst van de 
vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatverplichtingen van de provincieraadsleden, zoals ze is 
vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris.   
Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 124,98 euro. 
Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01." 
 
In het artikel 98 2de lid van het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt de zinsnede  
'... die hun woonplaats hebben op ten minste vijf kilometer van de plaats van de vergadering ...' 
geschrapt.    
 
Artikel 99 wordt vervangen als volgt: 
"De provincieraadsleden, rekening houdend met artikel 68 § 3 van het Provinciedecreet, ontvangen 
ten laste van de provincie een vergoeding voor communicatiekosten. 
Onder communicatiekosten wordt onder meer verstaan: kosten voor telefoon en kosten voor 
postzegels. 
Het bedrag van de vergoeding voor communicatiekosten wordt vastgesteld op maximaal 250 euro per 
jaar, dit bedrag wordt niet geïndexeerd. 
De toekenning gebeurt overeenkomstig artikel 34, § 1 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.   
Bij betwistingen over de terugbetaalbare kosten neemt de provinciegriffier een beslissing." 
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Artikel 100 wordt vervangen als volgt: 
"De voorzitter van de provincieraad geniet een forfaitaire jaarvergoeding van 4.427,94 euro. 
De fractievoorzitters van de provincieraad genieten een forfaitaire jaarvergoeding van 1.785,46 euro. 
De commissievoorzitters van de provincieraad genieten een forfaitaire jaarvergoeding van 1.071,28 
euro. Indien de ondervoorzitter de commissievoorzitter vervangt ontvangt hij, overeenkomstig artikel 
34 § 2, 3° lid  van besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling 
van de lokale en provinciale mandataris, een dubbel presentiegeld. 
De gerechtigden kunnen, bij een gewone brief aan de provinciegriffier, afstand doen van hun recht op 
de in vorige paragrafen bedoelde vergoeding.  
Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01." 
 
Artikel 101 wordt vervangen als volgt:  
"De provincieraadsleden, rekening houdend met artikel 68, §3 van het Provinciedecreet, kunnen een 
vergoeding ontvangen voor de werkelijk gemaakte kosten voor deelname aan vormingsinitiatieven die 
verband houden met en noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat. 
De werkelijk gemaakte kosten moeten bewezen worden en omvatten onder meer het 
inschrijvingsgeld. De reis- en verblijfkosten worden enkel terugbetaald als een verantwoordingsnota is 
voorgelegd en dit met behoud van de toepassing van artikel 17, §4 van het Provinciedecreet. 
De vergoeding wordt enkel betaald op basis van geldige bewijzen van gemaakte kosten, evenals een 
bewijs van aanwezigheid. 
 
De provinciegriffier beoordeelt of de kosten voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 34, §1 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de 
lokale en provinciale mandataris. De relevantie en de kostprijs voor vorming worden beoordeeld door 
de provinciegriffier, in voorkomend geval in overleg met het diensthoofd personeelsbeleid." 
 
Hoofdstuk 16 ( slotbepalingen) wordt opgeheven.  
 
 
Art. 2. 
 
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de 
provincieraad, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
Art. 3.  
 
Deze wijzigingen hebben uitwerking met ingang van 1 juli 2009.  
 
 
Leuven, 20 oktober 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, 27 oktober 2009
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HOOFDSTUK 1.  INSTALLATIE NIEUWE RAAD - 
ONDERZOEK VAN DE GELOOFSBRIEVEN  

 
Artikel 1.1 
 
Installatievergadering 
 

 
De verkozen provincieraadsleden worden, voor de goede orde, 
door de provinciegriffier ten minste acht dagen voor de 
installatievergadering van de provincieraad op de hoogte gebracht 
van de datum, het uur en de plaats van de installatievergadering. 

De installatievergadering vindt van rechtswege plaats in het 
provinciehuis, om 10 uur, op de eerste werkdag van de maand 
december. 

Elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke en 
decretale feestdagen, is een werkdag. 

Ingeval bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die 
vervolgens toch geldig werd verklaard, worden de nieuw verkozen 
raadsleden door de uittredende voorzitter van de provincieraad 
bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na 
de dag waarop de uitslag van de verkiezing definitief is.  

Als bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing en als die 
verkiezing vervolgens ongeldig werd verklaard en er een nieuwe 
verkiezing gehouden moet worden, worden de nieuw verkozen 
raadsleden door de uittredende voorzitter van de provincieraad 
bijeengeroepen op de installatievergadering binnen tien dagen na 
de dag waarop de uitslag van de nieuwe verkiezing definitief is.  

Als de nieuw verkozen raadsleden niet zijn bijeengeroepen 
overeenkomstig de voormelde bepalingen, gebeurt de 
bijeenroeping door een uittredend lid van de deputatie volgens hun 
ragnorde. 

Als de installatie van de provincieraad ten gevolge van een 
wijziging van de zetelverdeling niet van rechtswege kan 
plaatsvinden overeenkomstig lid 1, worden de nieuw verkozen 
raadsleden bijeengeroepen overeenkomstig het vierde en zesde lid 
nadat de zetelverdeling definitief is. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zie Provinciedecreet : art. 7, §1 en 2. 
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De uittredende voorzitter van de provincieraad zit de 
installatievergadering voor. Hij blijft voorzitter van de 
provincieraad tot een nieuwe voorzitter verkozen is. Indien de 
uittredende voorzitter van de provincieraad de 
installatievergadering niet kan voorzitten, wordt ze voorgezeten 
door een uittredend lid van de provincieraad dat opnieuw verkozen 
werd, en dat de hoogste anciënniteit als provincieraadslid bezit of, 
bij gelijke anciënniteit, door de oudste van hen. 

 
 
Art. 2. 
 
Onderzoek geloofsbrieven 
 

De provincieraad onderzoekt de geloofsbrieven van de verkozen 
provincieraadsleden. Dit beperkt zich tot het onderzoek van de 
verkiesbaarheidsvereisten en de onverenigbaarheden. 

Twee commissies van elk vijf verkozen raadsleden worden 
samengesteld. De commissies bevatten enkel raadsleden verkozen 
in hetzelfde arrondissement. Ze worden bij lottrekking aangesteld. 
De respectieve commissies onderzoeken de geloofsbrieven van de 
raadsleden verkozen in het andere arrondissement. 

Bij het ontstaan van een vacature onderzoekt een bijzondere 
commissie van vijf raadsleden de geloofsbrieven van het 
opvolgend raadslid. De leden van de commissie worden bij 
lottrekking aangesteld. 

Een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van 
vijf raadsleden onderzoekt of de vertrouwenspersonen, bedoeld in 
artikel 18 van het Provinciedecreet, personen zijn die de volle 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die legaal binnen de 
Europese Unie verblijven, op voorwaarde dat ze  zich niet 
bevinden in een situatie als vermeld in artikel 11 van het 
Provinciedecreet, met uitzondering van het verbod in verband met 
bloed- en aanverwantschap ten aanzien van het lid met een 
handicap, en een situatie als vermeld in artikel 14 van het 
Provinciedecreet.2 

Een raadslid van wie de verkiezing aanleiding geeft tot een klacht 
kan aan de betrokken commissie, op eigen verzoek, de nodige 
uitleg verschaffen. Hij mag geen deel uitmaken van de commissie. 
Bij afwezigheid van het betrokken kandidaat-raadslid verdaagt de 
commissie het onderzoek van de geloofsbrieven van dit raadslid tot 
op de datum die de raad bepaalt. 

Iedere commissie benoemt haar voorzitter en haar verslaggever die 
de besluiten aan de raad voorstelt. 

Indien de raad op voorstel van de commissie beslist een 
voorafgaand onderzoek in te stellen, belast hij hiermee de bedoelde 
commissie en stelt de taak zo nauwkeurig mogelijk vast.  

                                                 
2  Zie Provinciedecreet : art.7, 3de lid en art. 18, 1ste lid. 
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Art. 3. 
 Al de verkozen raadsleden, met uitsluiting van die raadsleden van 

wie de geloofsbrieven verdaagd of niet goedgekeurd werden, 
beslissen over de verslagen omtrent de voorstellen uitgebracht 
door de in artikel 2 van het reglement bedoelde commissies. 

 
 
Art. 4.3 
 
Eedaflegging 

De verkozen provincieraadsleden van wie de geloofsbrieven 
werden goedgekeurd, leggen, vóór ze het mandaat aanvaarden, in 
openbare vergadering de volgende eed af in handen van de 
voorzitter van de installatievergadering: “Ik zweer de 
verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.” 

De uittredende voorzitter van de installatievergadering legt, indien 
hij herkozen is als provincieraadslid, de eed af in handen van het 
provincieraadslid dat de meeste anciënniteit bezit of bij gelijke 
anciënniteit, door de oudste van hen. 

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen van de 
eedaflegging op de hoogte gebracht. 

Wanneer een raadslid afwezig is, legt hij de eed af zodra hij zitting 
neemt in de raad. De verkozen provincieraadsleden worden geacht 
afstand te hebben gedaan van hun mandaat indien zij: 
1° aanwezig zijn op de installatievergadering en weigeren 
voormelde eed af te leggen; 
2° afwezig zijn op de installatievergadering en, na een 
uitdrukkelijke oproep, zonder geldige reden afwezig zijn op de 
eerste daaropvolgende vergadering. 

Als de voorzitter van de provincieraad, degene die de voorzitter 
vervangt of degene die de eed afneemt van de voorzitter, nalaat de 
eed af te nemen van de verkozen provincieraadsleden op de 
installatievergadering of, bij vervanging van een lid, na de 
installatievergadering uiterlijk op de eerstvolgende vergadering 
van de provincieraad, wordt de eed afgenomen door een 
gedeputeerde volgens hun rangorde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Zie Provinciedecreet : art. 7, §3, §4 en §5. 
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HOOFDSTUK 2.  VERKIEZING 
VOORZITTER EN BUREAU 

 
Art. 5. 
 
Leden - 
ambtsduur 

Het bureau omvat de volgende leden : een voorzitter, twee 
ondervoorzitters, twee secretarissen, twee quaestoren en de 
fractievoorzitters van elke fractie die minstens drie leden telt. 

De deputatie zal een gedeputeerde aanwijzen als contactpersoon. 

De voorzitter van de provincieraad is voorzitter van het bureau. 

De rangorde van de ondervoorzitters, secretarissen en quaestoren is 
deze van hun verkiezing. 

Het bureau blijft aan tot de ontbinding van de raad. 

 
 
Art. 6.4 
 
Verkiezing van de voorzitter De verkiezing van de voorzitter gebeurt overeenkomstig artikel 8 

van het Provinciedecreet. 

De Vlaamse Regering wordt binnen twintig dagen na de verkiezing 
van de voorzitter hiervan op de hoogte gebracht. 

 
 
Art. 7.  
 
Benoeming Na de verkiezing van de voorzitter benoemt de raad, 

overeenkomstig het artikel 8, §5 van het Provinciedecreet, de 
ondervoorzitters, de secretarissen en de quaestoren bij 
afzonderlijke geheime stemmingen. 

Wanneer de raadsleden niet méér kandidaten voorstellen dan er te 
begeven plaatsen zijn, verkiest de raad iedere groep in één enkele 
stemming. 

Wanneer de raad instemt met al de voorgestelde kandidaten 
overeenkomstig een gezamenlijk voorstel van de politieke fracties, 
is het bureau definitief samengesteld. 

Wanneer er meerdere kandidaten worden voorgedragen dan er te 
begeven plaatsen zijn, gebeurt de verkiezing voor elk mandaat 
afzonderlijk volgens dezelfde procedure als deze die geldt voor de 
verkiezing van de voorzitter. 

 

Het bureau is definitief samengesteld als alle mandaten zijn 
ingevuld. 

 

                                                 
4 Zie Provinciedecreet : art. 8. 
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Art. 8. 
 
Vergaderingen Het bureau vergadert ingevolge oproeping van zijn voorzitter, die 

de dag, plaats en uur van de vergadering bepaalt. 

De oproeping gebeurt schriftelijk, bij brief of via e-mail, 
afhankelijk van de keuze van het raadslid, minstens zes 
kalenderdagen op voorhand, behalve in spoedeisende gevallen. 

Op verzoek van een derde van de leden van het bureau is de 
voorzitter verplicht het bureau bijeen te roepen op de aangewezen 
dag en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. 

Het bureau kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid 
van de leden aanwezig is. 

Tijdens de vergadering tekenen de leden de presentielijst. Deze 
geldt als titel voor de uitbetaling van het presentiegeld of de 
reisvergoeding. 

 
 
Art. 9. 
 
Bevoegdheid Het bureau kan overleggen over al de zaken die de algemene 

werking van de provincieraad aanbelangen. Het bureau kan 
adviezen en voorstellen formuleren. 

Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden de plaatsen in de 
raadzaal toegewezen op advies van het uittredend bureau. 

 
 
Art. 10. 
 
Voorzitter De voorzitter handhaaft de orde in de vergadering van het bureau. 

De voorzitter vertegenwoordigt het bureau. 

Bij verhindering van de voorzitter, zit de eerste ondervoorzitter het 
bureau voor. Bij verhindering van de eerste ondervoorzitter treedt 
de volgende ondervoorzitter op in volgorde van benoeming, en bij 
zijn verhindering het oudst aanwezige raadslid in 
dienstanciënniteit. 

 
 
Art. 11. 
 
Notulen Van de vergaderingen van het bureau worden notulen opgesteld. 

Hierin worden de geformuleerde adviezen en voorstellen 
opgetekend evenals eventuele minderheidsadviezen en -
voorstellen. 
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Art. 12. 
 
Quaestoren De quaestoren staan in voor alle materiële behoeften die 

samengaan met de vergaderingen en activiteiten van de 
provincieraad en zijn commissies. 

De quaestoren regelen het ceremonieel en beraadslagen in overleg 
met de deputatie en het bureau over de maatregelen betreffende de 
verfraaiing, de meubilering en de materiële inrichting van de 
vergaderzalen van de raad, van de commissies, alsook van de 
plaatsen bestemd voor de pers en het publiek. 

Zij houden toezicht over alles wat verband houdt met het 
verzenden en uitdelen van de verslagen van de vergaderingen van 
de raad en van de commissies. 

 
 
 

HOOFDSTUK 3.  DE DEPUTATIE 
 
Art. 13. 
 
Gedeputeerden Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad en na de 

samenstelling van het bureau, gaat de raad over tot de verkiezing 
van de gedeputeerden. Deze verkiezing gebeurt overeenkomstig 
artikel 45 van het Provinciedecreet. 
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HOOFDSTUK 4.  DE POLITIEKE FRACTIES 
 
Art. 14.5 
 
Samenstelling Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die op lijsten met 

dezelfde naam verkozen zijn, vormen één fractie. 

In afwijking van het eerste lid kunnen de kandidaat-
provincieraadsleden die op lijsten met dezelfde naam zijn verkozen 
twee fracties vormen, mits aan volgende voorwaarden is voldaan:  
1° de naam van de lijst bestaat uit meerdere woorden of 
afkortingen die minstens de twee fractienamen omvatten; 
2° de kandidaat-provincieraadsleden beslissen bij de indiening van 
de voordrachtsakte of verbeteringsakte dat de op de lijst verkozen 
provincieraadsleden twee fracties vormen of kunnen vormen; in 
dat laatste geval wordt overgegaan tot de vorming van twee 
fracties als een meerderheid van de verkozen provincieraadsleden 
die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, daartoe 
op de installatievergadering van de provincieraad beslist; 

3° de in 2° bedoelde beslissing wordt genomen in een afzonderlijke 
akte inzake fractievorming, ondertekend door alle kandidaat-
provincieraadsleden op de lijst; 
4° de akte inzake fractievorming bevat alle kandidaat-
provincieraadsleden van de lijst, in dezelfde volgorde als de 
voordrachtsakte of de verbeteringsakte die bij de voorzitter van het 
districtshoofdbureau wordt ingediend; 
5° onverminderd het derde lid vermeldt de akte inzake 
fractievorming voor alle kandidaat-provincieraadsleden tot welke 
fractie zij zullen behoren in geval van verkiezing; 
6° er worden op de akte inzake fractievorming slechts twee 
verschillende fracties vermeld; 
7° de akte inzake fractievorming is als bijlage gevoegd bij de 
voordrachtsakte of de verbeteringsakte die, overeenkomstig artikel 
11 van de provinciekieswet, tegen ontvangstbewijs aan de 
voorzitter van het districtshoofdbureau wordt overhandigd;  
8° aan de provinciegriffier wordt tegen ontvangstbewijs een 
afschrift van de akte inzake fractievorming overhandigd uiterlijk 
de eerste werkdag na de dag dat de voordrachtsakte of de 
verbeteringsakte bij de voorzitter van het districtshoofdbureau 
werd ingediend.  
De indiening van de akte inzake fractievorming en de door de 
kandidaat-provincieraadsleden gemaakte keuze is niet 
herroepbaar. 
 
 

                                                 
5 Zie Provinciedecreet : art. 38, §1- §4 uitgezonderd laatste lid van §2, en art. 39, §3, citaat. 
. 
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Als een kandidaat-provincieraadslid op de akte inzake 
fractievorming zich niet tot een fractie bekent, wordt het betrokken 
kandidaat-provincieraadslid geacht bij verkiezing te opteren voor 
de grootste fractie. Als beide fracties in de provincieraad even 
groot zijn, wordt hij geacht bij verkiezing te opteren voor de 
fractie waartoe de aanvoerder van de lijst behoort, behalve 
ingeval de lijstaanvoerder op de akte van fractievorming zich niet 
tot een fractie heeft bekend. In dat geval wordt het kandidaat-
provincieraadslid geacht te opteren voor de fractie waartoe het 
kandidaat-provincieraadslid behoort dat de hoogste plaats op de 
lijst inneemt en die zich tot een fractie heeft bekend.  
 
Indien aan de voormelde regeling niet is voldaan kunnen er geen 
aparte fracties worden gevormd. Ingeval de kandidaat-
provincieraadsleden, die op lijsten met dezelfde naam 
verkozen zijn, overeenkomstig het eerste lid beslissen om twee 
fracties te vormen, spreekt de provincieraad zich op de 
installatievergadering bij besluit uit of aan de voorwaarden 
vermeld in het eerste lid is voldaan. 
Het provincieraadslid of de provincieraadsleden die verkozen zijn 
op lijsten die zich uiterlijk op de installatievergadering onderling 
hebben verenigd, vormen één fractie. Tot onderlinge vereniging 
van de lijsten kan slechts beslist worden als de meerderheid van de 
verkozenen op elk van die lijsten daarmee instemt. 
De onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee 
fracties overeenkomstig de vorige leden, geldt tot de eerstvolgende 
volledige vernieuwing van de provincieraad. 
Elke politieke fractie overhandigt tijdens de installatievergadering 
aan de voorzitter van de raad de lijst van haar leden en geeft de 
naam van haar fractievoorzitter op. Wijzigingen in de 
samenstelling van een politieke fractie worden door diens 
voorzitter, of bij ontstentenis van de voorzitter door een 
vertegenwoordiger van de fractie, schriftelijk aan de voorzitter van 
de raad meegedeeld. 

Deze wijzigingen hebben geen invloed op de samenstelling van de 
commissies of organen, samengesteld op grond van de getalsterkte 
van de politieke fracties bij de aanvang van de nieuwe 
bestuursperiode na de provinciale verkiezingen. 
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Art. 15. 
 
Financiële en materiële 
ondersteuning 

Binnen de perken van de begroting maakt iedere politieke fractie 
aanspraak op subsidies voor logistieke ondersteuning en voor 
politieke en juridische vorming, vervolmaking en algemene 
informatie. Het bureau formuleert ter zake een voorstel aan de 
raad. 

De raad beslist of materiële ondersteuning wordt verleend aan de 
fractie en aan de raadsleden. 

 
 
 

HOOFDSTUK 5.  DE RAADSCOMMISSIES 
 
Art. 16. 6 
 
Oprichting - 
Bevoegdheden 

De provincieraad richt raadscommissies op die als taak hebben 
het voorbereiden van de besprekingen in de 
provincieraadszittingen, tenzij een bespreking in de commissie 
niet noodzakelijk geacht wordt. 

De raadscommissies geven ook advies en formuleren ook 
voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de 
inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering 
wenselijk wordt geacht. 

De raad kan in zijn midden nog andere commissies oprichten 
belast met bijzondere bevoegdheden, bepaalt het aantal leden ervan 
en wijst ze aan. 

De raad kan ook verenigde raadscommissies houden.  

 
 
Art. 17. 
 
Verenigde raadscommissie De verenigde raadscommissie bestaat uit alle leden van de 

provincieraad. 

Zij heeft tot doel de raadsleden informatie en toelichting te 
verstrekken rond toekomstige beleidsinitiatieven en omtrent de 
uitvoering en de stand van zaken van belangrijke beleidsdossiers. 
Zij organiseert ook besprekingen over actuele thema’s. 

Zij wordt bijeengeroepen op initiatief van de voorzitter van de 
provincieraad of door de voorzitter op verzoek van de deputatie. 
De provincieraadsvoorzitter is voorzitter van de verenigde 
raadscommissie. 

 
 
 

                                                 
6 Zie Provinciedecreet : art. 39, §1. 
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Art. 18. 7 
 
Leden Elke raadscommissie telt achttien effectieve leden en evenveel 

plaatsvervangers die, zoals bepaald in artikel 39, §1 van het 
Provinciedecreet, allen lid zijn van de provincieraad. 

De mandaten in iedere raadscommissie worden door de 
provincieraad evenredig verdeeld volgens het stelsel D'Hondt over 
de fracties waaruit de provincieraad is samengesteld, op basis van 
de voordrachten die worden ingediend door de fracties. 

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de provincieraad 
wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de 
raadscommissies te behouden.  

Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de 
fractie als vermeld in artikel 38  van het Provinciedecreet kan dit 
lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van 
een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het 
oorspronkelijk aantal leden in deze commissies. 

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van 
de kandidaat-raadscommissieleden ten minste ondertekend zijn 
door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan de 
kandidaat deel uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-
raadscommissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de 
handtekening van één van hen. Niemand kan meer dan één akte 
ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie.  

De respectieve voorzitters en ondervoorzitters van elke 
raadscommissie worden telkens via een aparte geheime stemming 
aangesteld. 

De deputatie wijst voor elke commissie een ambtenaar aan als 
secretaris, belast met de samenvatting van de besprekingen. 

De gedeputeerden kunnen geen voorzitter zijn van de commissies 
maar wonen deze bij, eventueel bijgestaan door ambtenaren. 
De gedeputeerden verstrekken er uitleg over geformuleerde 
voorstellen en vertolken er het standpunt van de deputatie. 

 
 
Art. 19. 8 
 
Evenredige vertegenwoordiging Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige 

vertegenwoordiging volgens het stelsel D' Hondt, overeenkomstig 
art. 18 een fractie niet vertegenwoordigd is in een raadscommissie, 
kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende 
stem in de raadscommissie zetelt. 

Dit raadslid kan geen aanspraak maken op een presentiegeld en 
ook niet op een reisonkostenvergoeding. 

                                                 
7 Zie Provinciedecreet : art. 39, §3 en 4. 
8 Zie Provinciedecreet : art. 39, §3. 
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Art. 20. 
 
De raadscommissies 

Er worden binnen de provincie tien raadscommissies opgericht die 
respectievelijk bevoegd zijn voor:  
1. Welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid  
Welzijn - gezondheidsbeleid en woonbeleid - dierenwelzijn - 
minderheden - gelijke kansen - ontwikkelingssamenwerking 
2. Jeugd, cultuurbeleid en Vlaams karakter 
Jeugd - cultuurbeleid - Vlaams karakter - Hanenbos - jeugdherberg 
- uitleendienst 
3. Ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit 
Ruimtelijke ordening - verkeer - mobiliteit - wegen 
4. Sport, recreatie en domeinen 
Sport - recreatie - domeinen - toerisme 
5. Land- en tuinbouw, leefmilieu 
Land- en tuinbouw - leefmilieu 
6. Financiën en fiscaliteit 
Financiën - fiscaliteit 
7. Personeel, vorming en informatica 
Personeel - vorming - informatica - sociale dienst - VERA - 
organisatie en planning 
8. Infrastructuur, waterbeleid en patrimonium 
Infrastructuur - waterwegen - patrimonium-gebouwenbeheer 
9. Regionaal beleid en economie 
Regionaal beleid - economie - Europese zaken 
10. Onderwijs, P.I.V.O. en veiligheid 
Onderwijs - P.I.V.O. - veiligheid 
 

Het voorstel inzake de samenstelling van de raadscommissies en 
het voorstel inzake de materies waarvoor ze bevoegd zijn, worden, 
bij het begin van elke legislatuur, door de voorzitter aan de raad ter 
goedkeuring voorgelegd. 

 

 
 
Art. 21. 
 
Oproeping De voorzitter van de raadscommissie roept, na afspraak met de 

bevoegde gedeputeerde(n), de effectieve raadsleden schriftelijk bij 
brief of via e-mail, afhankelijk van de keuze van het raadslid, 
samen tot de vergadering, minstens zes kalenderdagen9 op 
voorhand, tenzij de commissie bij consensus een vergaderdatum 
vastlegt. 

De voorzitter van de raadscommissie ondertekent de oproeping en 
alle andere briefwisseling aangaande zijn raadscommissie. 

 

                                                 
9 Kalenderdagen = alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen. De dag van verzending is niet in de termijn 
begrepen, de dag van de commissie wel. 
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Op verzoek van een derde van de effectieve leden is de voorzitter 
van de commissie gehouden deze op de aangewezen dag en het 
aangewezen uur met de voorgestelde agenda bijeen te roepen. 

Een exemplaar van de oproepingsbrief wordt eveneens bezorgd 
aan de plaatsvervangende commissieleden, de voorzitter van de 
provincieraad, de fractievoorzitters en de leden van de deputatie. 

 
 
Art. 22. 
 
Vergaderingen De raadscommissie stelt haar agenda vast en kan te allen tijde bij 

meerderheid beslissen een bijkomend punt te bespreken. 

De raadscommissie kan slechts geldig vergaderen wanneer de 
meerderheid van de leden aanwezig is. 

Elke raadscommissie vergadert minimaal tweemaal per jaar. 

Wanneer de raad een voorstel van een raadslid naar een 
raadscommissie verzendt waarvan dit raadslid niet deel uitmaakt, 
nodigt de voorzitter van deze raadscommissie het bedoelde 
raadslid uit op de vergadering tijdens dewelke het voorstel op de 
agenda staat. De uitnodiging gebeurt op dezelfde wijze als voor de 
commissieleden.  

Twee of meer raadscommissies kunnen, met het akkoord van hun 
respectieve voorzitters, samen vergaderen. 

De commissievoorzitters nemen maatregelen om samenkomsten 
van de afzonderlijke raadscommissies op eenzelfde tijdstip te 
vermijden. 

 
 
Art. 23. 
 
Verslaggeving De verslagen van de raadscommissies worden ondertekend door de 

secretaris en de voorzitter. 

De verslagen worden binnen een week na de vergadering - en 
alleszins voordat het onderwerp behandeld wordt in de 
provincieraad - bezorgd aan de effectieve en plaatsvervangende 
leden van de raadscommissie evenals aan de voorzitter van de 
provincieraad, de fractievoorzitters en de leden van de deputatie. 
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Art. 24. 
 
Presentiegeld De leden van de raadscommissie tekenen de presentielijst. Deze 

geldt als titel voor de uitbetaling van het presentiegeld en de 
reisvergoeding. 

De plaatsvervangende leden hebben slechts recht op deze 
vergoedingen wanneer het effectieve lid waarvoor zij als 
plaatsvervanger optreden, afwezig is. 

Andere raadsleden mogen, zonder stemrecht en zonder 
vergoedingen, de vergaderingen van de raadscommissies 
bijwonen. Enkel wanneer zij een effectief of een plaatsvervangend 
lid van de commissie vervangen, kunnen zij met stemrecht de 
vergaderingen bijwonen en aanspraak maken op een vergoeding. 

 
 
Art. 25.10 
 
Horen deskundigen of 
belanghebbenden 

Elke raadscommissie kan, op verzoek van de voorzitter en/of op 
verzoek van de meerderheid van haar leden, deskundigen en 
belanghebbenden horen. 

 
 
Art. 26. 
Openbaarheid 

De vergaderingen van de raadscommissies zijn in principe 
openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als voor de provincieraad 
zijn de vergaderingen van de commissies niet openbaar. 

 
 
Art. 27. 
 
Stemmen De leden van de raadscommissies stemmen, zoals in de 

provincieraad, in het openbaar. Onder dezelfde voorwaarden als 
voor de provincieraad is de stemming geheim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Zie Provinciedecreet : art. 39, §1. 
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HOOFDSTUK 6.  PARTICIPATIE VAN DE BURGER 
 
Art. 28. 11 
 
Verzoekschriften aan de 
provincieraad 

Ieder heeft het recht verzoekschriften, door één of meer personen 
ondertekend, schriftelijk bij de organen van de provincie in te 
dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de 
tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. 

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de 
bevoegdheid van de provincie behoort, zijn onontvankelijk. 

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd   
als :  
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd; 
2° het een loutere mening is en geen concreet verzoek; 
3° als de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en 
voornaam en adres, werd ingediend; 
4° het taalgebruik beledigend is. 

De voorzitter van de provincieraad doet deze beoordeling. Hij kan 
de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen 
zodat het wel kan geagendeerd worden op de provincieraad.  

De provincieraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar 
de deputatie of naar een provincieraadscommissie verwijzen met 
het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken. 
Hierover oordeelt de voorzitter.  

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door één of meer 
personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift, kan worden gehoord door een orgaan van de 
provincie. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste 
ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten 
bijstaan door een persoon naar keuze. 

De verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift 
wordt zes kalenderdagen voor de vergadering schriftelijk 
uitgenodigd om aanwezig te zijn.  

De provincieraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening 
van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de 
verzoeker, of indien het verzoekschrift door meer personen 
ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het 
verzoekschrift. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Zie Provinciedecreet : artikelen 194-196. 
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Art. 29. 12 
 
Voorstellen van de burgers De inwoners hebben het recht te verzoeken om de door hen in een 

gemotiveerde nota nader omschreven voorstellen en vragen over 
de provinciale beleidsuitvoering en dienstverlening op de agenda 
van de provincieraad in te schrijven en om deze agendapunten te 
komen toelichten in de provincieraad. Zij voegen bij de nota 
eventueel alle nuttige stukken die de provincieraad kunnen 
voorlichten. 

Dat verzoek moet worden gesteund door ten minste 1 % van het 
aantal inwoners van de provincie, ouder dan 16 jaar. 

Het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat de provincie 
ter beschikking stelt, en wordt met een aangetekende brief 
gestuurd aan de provincie. Het verzoek moet de naam, voornamen, 
geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het 
verzoekschrift ondertekend heeft. 

De deputatie gaat na of aan die voorwaarden voldaan is. Het 
verzoek moet minstens 20 dagen voor de dag van de vergadering 
van de provincieraad bij de deputatie ingediend zijn om in de 
eerstvolgende provincieraad te kunnen worden behandeld, zo niet 
wordt het verzoek behandeld in de daaropvolgende vergadering 
van de raad. 

De provincieraad doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten 
aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en 
vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de provincieraad ook 
welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt 
bekendgemaakt. 

 
 
Art. 30. 13 
 
Inzagerecht 

De provincie is verplicht aan iedere natuurlijke persoon en iedere 
rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de besluiten van de 
provincieraad en andere bestuursdocumenten openbaar te maken 
door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er 
een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 
26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

                                                 
12 Zie Provinciedecreet : artikelen 193 bis, ter, quater en quinquies. 
13 Zie Provinciedecreet : art. 37. 
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HOOFDSTUK 7.  DE VERGADERINGEN 
VAN DE PROVINCIERAAD 

 
Art. 31.14 
 
 

De provincieraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot de 
bevoegdheid ervan behoren het vereisen en ten minste tienmaal 
per jaar in de hoofdplaats van de provincie, tenzij de 
provincieraad wegens een buitengewone gebeurtenis door zijn 
voorzitter in een andere gemeente van de provincie wordt 
bijeengeroepen . 

 
 
Art. 32. 
 
Agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproeping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In kennis stelling 
 
 
 
 
 
 
 

De voorzitter van de provincieraad beslist tot bijeenroeping van de 
provincieraad en stelt de agenda van de vergadering op. De 
agenda bevat in ieder geval de punten die door de deputatie aan 
de voorzitter worden meegedeeld. 
Op verzoek van de deputatie of van een derde van de 
zittinghebbende leden is de voorzitter verplicht de provincieraad 
bijeen te roepen op de aangewezen dag en het aangewezen uur en 
met de voorgestelde agenda.Daartoe bezorgen ze voor elk punt op die 
agenda hun toegelicht voorstel van beslissing aan de provinciegriffier, 
die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van de provincieraad..15 
 
 
Behalve in spoedeisende gevallen en behalve in geval van 
toepassing van artikel 7, §1 van het Provinciedecreet, wordt de 
oproeping van de provincieraadsleden ten minste acht dagen voor 
de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd.  
 
De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip 
en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel 
van beslissing. De agendapunten moeten voldoende duidelijk 
omschreven zijn.  
 
Voor elk agendapunt wordt het dossier dat erop betrekking heeft, 
ter beschikking van de provincieraadsleden gesteld vanaf de 
verzending van de agenda.16 
 
De oproeping en de agenda worden acht kalenderdagen17 voor de 
vergadering per brief verzonden aan de raadsleden. 
De toegelichte voorstellen van beslissing worden bezorgd per e-
mail aan de raadsleden die hiermee hebben toegestemd. 
 

                                                 
14 Zie Provinciedecreet : art. 19. 
15 Zie Provinciedecreet : art. 20. 
16 Zie Provinciedecreet : art. 21, 1ste en 2de lid. 
17 Kalenderdagen = alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen. De dag van verzending is niet in de termijn 
begrepen, de dag van de raad wel. 
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Samenstelling van de agenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoedeisende gevallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullende agendapunten 
 

In spoedeisende gevallen kan de in het eerste lid bedoelde termijn 
van oproeping ingekort worden zonder evenwel korter te zijn dan 
één vrije kalenderdag vóór de dag van de vergadering. 
 
De samenstelling van de agenda verloopt telkens op een 
eenvormige manier in de volgorde van de rubrieken zoals hierna 
vermeld: 
1. vragenuur 
2. voorstellen 
3. moties 
4. interpellaties 
 
Behoudens wat het vragenuur betreft, kan de voorzitter de 
volgorde wijzigen indien de actualiteit dit vereist. 
De voorzitter bepaalt de volgorde van de punten in elke rubriek. 
 
Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking 
worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen als het 
geringste uitstel gevaar zou kunnen opleveren. 
Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste 
twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de 
motivering van spoedeisendheid worden in de notulen vermeld.18 
 
Provincieraadsleden en de deputatie kunnen uiterlijk vijf dagen 
voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe 
bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de 
provinciegriffier, die de voorstellen bezorgt aan de voorzitter van 
de provincieraad. 
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden door een 
individueel lid van de deputatie. 
De provinciegriffier deelt de aanvullende agendapunten zoals 
vastgesteld door de voorzitter van de provincieraad, samen met de 
bijbehorende toegelichte voorstellen, onverwijld mee aan de 
provincieraadsleden.19 
 
De niet-behandelde agendapunten worden bij voorrang in elke 
rubriek behandeld tijdens de eerstvolgende vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
18 Zie Provinciedecreet : art. 29. 
19 Zie Provinciedecreet : art. 22. 
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Art. 33. 20 
 
Meerjarenplanning en budget Het ontwerp van meerjarenplan wordt op zijn minst veertien dagen 

vóór de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van 
de provincieraad bezorgd. 

Het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan 
wordt op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop 
het wordt besproken aan ieder lid van de provincieraad bezorgd. 

Het ontwerp van budget wordt op zijn minst veertien dagen vóór 
de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de 
provincieraad bezorgd. 

 
 
Art. 34. 21 
 
Bekendmaking van de agenda 

 
Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, tijdstip en 
agenda van de vergaderingen van de provincieraad uiterlijk acht 
dagen voor de vergadering openbaar gemaakt op het 
provinciehuis, zodat het publiek ervan kan kennisnemen op elk 
moment. 

De agenda wordt eveneens gratis ter beschikking gesteld van de 
pers en via de website van de provincie (www.vlaamsbrabant.be) 
verspreid op internet. 

Als agendapunten aan de agenda worden toegevoegd 
overeenkomstig artikel 22 van het Provinciedecreet, wordt de 
aangepaste agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, 
openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. In spoedeisende 
gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, 
en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar 
gemaakt overeenkomstig het eerste lid. 

De provincie is verplicht aan ieder natuurlijk persoon en iedere 
rechtspersoon of groepering ervan die erom verzoekt, de agenda 
van de provincieraad en de stukken die erop betrekking hebben, 
openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te 
verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig 
het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van 
bestuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Zie Provinciedecreet : art. 142, 143 en 144, telkens laatste lid. 
21 Zie Provinciedecreet : art. 23. 
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Art. 35. 22 
 
Openbaarheid De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar behalve    

als : 
  -  het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer 
raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de 
raadsvoorzitter de behandeling in besloten vergadering. 
  -  de provincieraad met twee derde van de aanwezige leden en op 
gemotiveerde wijze beslist tot behandeling in besloten 
vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van 
ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. 

De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de 
rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassing ervan, 
het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn in elk geval 
openbaar. 

De besloten vergadering vindt plaats na de openbare vergadering, 
uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering 
blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering 
moet worden verdergezet, kan de openbare vergadering, enkel met 
dit doel, onderbroken worden. Als tijdens de besloten vergadering 
blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering 
moet worden behandeld, wordt dat punt opgenomen op de agenda 
van de eerstvolgende provincieraad. In geval van dringende 
noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel 
met dat doel, worden onderbroken. 

Van de besloten vergadering worden notulen opgesteld. 
Van de besloten vergadering wordt eveneens een beknopt verslag 
opgesteld, tenzij de raad er anders over beslist. 
Het beknopt verslag van een besloten vergadering wordt 
uitsluitend bezorgd aan de raadsleden en aan de 
provinciegouverneur. 

 
 
Art. 36.23 
 
Gedeputeerde benoemd buiten 
provincieraad 

De gedeputeerde die buiten de provincieraad is benoemd, is 
aanwezig op de vergaderingen van de provincieraad. Hij beschikt 
in de provincieraad enkel over een raadgevende stem.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Zie Provinciedecreet : art. 28. 
23 Zie Provinciedecreet : art. 31. 
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Art. 37. 
 
Presentielijst De raadsleden tekenen een presentielijst. Deze geldt als titel voor 

de uitbetaling van het presentiegeld en de reisvergoeding.  

De voorzitter heeft het recht over te gaan tot de naamafroeping. 
Het raadslid stelt de voorzitter vooraf in kennis van zijn 
voorgenomen afwezigheid. 
De voorzitter deelt aan de raad de namen mee van de 
verontschuldigde raadsleden. 

 
 
Art. 38. 24 
 
 
 
 
 
 
Schorsing van de vergadering 

De provincieraad kan enkel een besluit nemen als de meerderheid 
van de zittinghebbende provincieraadsleden aanwezig is. 

Indien tijdens de vergadering blijkt dat een onvoldoende aantal 
raadsleden aanwezig is om geldig te beslissen, kan de voorzitter de 
vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien de raad na 
het verstrijken van deze schorsing nog niet in aantal is, verklaart de 
voorzitter de vergadering voor gesloten. Hij stelt dan vooraf dag en 
uur van de volgende vergadering vast met inachtneming van de 
artikelen 21 en 23 van het Provinciedecreet. 

 
 
Art. 39. 25 
 
Derde oproeping 

 
De provincieraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is 
zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede 
oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen of beslissen over de onderwerpen die voor de tweede 
maal op de agenda voorkomen. 
 
In die oproeping wordt vermeld dat het om een tweede oproeping 
gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van dit artikel 
overgenomen. 

 

 
 
Art. 40.26 
 
Provinciegouverneur De provinciegouverneur heeft het recht de beraadslagingen van de 

provincieraad bij te wonen. Hij krijgt het woord als hij het vraagt. 

De provinciegouverneur kan de provincieraad verzoeken om 
bepaalde aangelegenheden te behandelen. De provincieraad is 
gehouden over deze aangelegenheden te beslissen.  

                                                 
24 Zie Provinciedecreet : art. 26, 1ste lid. 
25 Zie Provinciedecreet : art. 26, 2de en 3de lid. 
26 Zie Provinciedecreet : art. 63. 
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Art. 41. 
 
Voorzitter  De voorzitter zit de vergaderingen van de provincieraad voor, en 

opent en sluit de vergaderingen.27 

Als de voorzitter tijdelijk afwezig is of als hij bij een welbepaalde 
aangelegenheid betrokken partij is, neemt de ondervoorzitter het 
voorzitterschap waar.28 

 
 
Art. 42. 
 
Aanvang vergadering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorafgaandelijke stemming 

Bij de aanvang van de vergadering geeft de voorzitter een 
overzicht van de ingediende verslagen en een samenvatting van de 
verzoekschriften en mededelingen die sedert de vorige vergadering 
aan de raad werden toegezonden en verwijst ze hetzij naar het 
vervolg van de agenda of naar de bevoegde commissie. 

De voorzitter legt voorafgaandelijk ter stemming : de klachten over 
de agenda, het al dan niet ontvankelijk verklaren voor bespreking 
van een onderwerp, het voorstel tot verdagen, het verzoek om 
voorrang te verlenen aan een ander voorstel, het beroep op het 
reglement en de ordemotie. Deze stemming schorst de bespreking 
van de hoofdvraag. 

 
 
Art. 43. 
 
Reglement De voorzitter waakt over de toepassing van het reglement, verleent 

het woord, stelt de vragen, deelt de uitslag van de stemmingen en 
de beslissingen van de raad mee. 
Hij komt in de debatten enkel tussenbeide om de stand van zaken 
uiteen te zetten of om de sprekers tot het behandelde onderwerp 
terug te roepen. Indien hijzelf actief aan het debat deelneemt, 
verlaat hij de voorzitterszetel en keert er slechts terug nadat de 
bespreking over de zaak volledig beëindigd is. 

 
 
Art. 44. 
 
Volgorde van de sprekers 
 
 
 
 
Voorrangsregeling 

De voorzitter verleent het woord aan de raadsleden in volgorde van 
de aanvragen. 
 
Van deze volgorde kan de voorzitter afwijken voor: 
1. de tussenkomsten van de gouverneur; 
2. de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk is of vatbaar 
voor bespreking; 
3. een voorstel tot verdaging of verzending naar een commissie; 

 

                                                 
27 Zie Provinciedecreet : art. 24. 
28 Zie Provinciedecreet : art. 8, §4, 2de lid. 
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4. de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp dan 
het onderwerp dat ter bespreking is; 
5. het beroep op de toepassing van het reglement; 
6. het antwoord op een persoonlijk feit of het rechtzetten van een 
aangehaald feit; 
7. het indienen van een ordemotie; 
8. de vraag over de juiste stand van het besproken onderwerp. 

Behoudens met toestemming van de voorzitter, voert geen enkel 
raadslid meer dan tweemaal het woord over hetzelfde onderwerp, 
behalve de commissievoorzitters of de gedeputeerden om 
opheldering te geven.  

 
 
Art. 45. 
 
Afsluiten van een onderwerp Wanneer een onderwerp voldoende is toegelicht, kan op voorstel 

van de voorzitter of op vraag van minstens vijf leden, de 
bespreking ervan gesloten worden. 

 
 
Art. 46. 
 
Secretarissen - taken De secretarissen houden toezicht over het opstellen van de notulen 

van de vergaderingen en lezen de integrale tekst ervan voor, indien 
de raad hierom verzoekt. 

Zij roepen de namen af van de raadsleden, noteren de besluiten, de 
stemmingen en in het algemeen al wat tot de bevoegdheid van de 
raad behoort. 

Indien ze actief deelnemen aan de debatten, verlaten zij hun plaats 
aan het bureau. 

Het jongste raadslid zal de afwezige of verhinderde secretaris 
vervangen. 
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Art. 47. 29 
 
Notulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De notulen van de vergadering van de provincieraad worden 
onder verantwoordelijkheid van de provinciegriffier opgesteld 
overeenkomstig artikel 176 en 177 van het Provinciedecreet. 

Behalve in spoedeisende gevallen worden de notulen van de vorige 
vergadering ten minste acht kalenderdagen voor de dag van de 
vergadering ter beschikking gesteld van de provincieraadsleden 
door ze op de deelsite van de raadsleden te plaatsen. 

Elk provincieraadslid heeft het recht tijdens de vergadering 
opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de 
vorige vergadering. Als die opmerkingen door de provincieraad 
worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. 

Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de 
vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd 
beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de 
provincieraad en de provinciegriffier. In het geval de 
provincieraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de 
provincieraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de 
eerstvolgende vergadering. 

Telkens als de provincieraad het wenselijk acht, worden de notulen 
staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de 
provincieraadsleden en de provinciegriffier ondertekend. 

De notulen van de vergaderingen van de provincieraad vermelden, 
in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook 
het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de 
provincieraad geen beslissing heeft genomen. 

Ze maken melding van alle beslissingen en het resultaat van de 
stemmingen. 

Behalve bij geheime stemming, vermelden de notulen hoe elk lid 
gestemd heeft.  Van deze laatste verplichting kan worden 
afgeweken voor beslissingen genomen met unanimiteit. 

De integrale tekst van de besluiten wordt in de notulen 
opgenomen. 

De originelen van de notulen van de provincieraad worden, na 
goedkeuring, ondertekend door de voorzitter van de provincieraad 
en de provinciegriffier. 

De provinciegriffier maakt in de rand van de notulen van de 
provincieraad kantmelding van de intrekking van een besluit van 
de provincieraad, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van 
een besluit door de toezichthoudende overheid en van het feit dat 
een besluit geacht werd nooit te hebben bestaan met toepassing 
van artikel 249, vierde lid van het Provinciedecreet. 

 

                                                 
29 Zie Provinciedecreet : art. 33, 177, §1, art. 176, 2de lid en art. 179. 
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De provinciegriffier brengt de provincieraad en de deputatie van 
elke kantmelding op de hoogte op de eerstvolgende vergadering 
van de provincieraad. 

 
 
Art. 48. 
 
Analytisch verslag De raadsleden bezorgen de tekst van hun redevoeringen zo snel  

mogelijk op papier of elektronisch aan de provinciegriffier. 

De provinciegriffier bezorgt de raadsleden, op hun verzoek, 
uiterlijk binnen één maand, het uitgeschreven analytisch verslag 
van hun toespraken of opmerkingen gedaan in de raad. 

De analytische verslagen, in de vorm van geluidsopnamen van de 
debatten, blijven gedurende minimaal drie jaar ter consultatie 
beschikbaar. 

 
 
Art. 49. 
 
Beknopt verslag en lijst besluiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

In principe acht kalenderdagen voor de volgende raadsvergadering 
wordt een beknopt verslag opgesteld en aan de raadsleden ter 
beschikking gesteld op de deelsite van de raadsleden.  

Het beknopt verslag is de bondige weergave van de 
beraadslagingen tijdens de vergadering. Van elk agendapunt wordt 
het onderwerp vermeld. Vervolgens wordt het verloop van de 
debatten bondig samengevat. 

Het verslag vermeldt de uitslag van de stemmingen en de 
stemhouding van de onderscheiden raadsleden bij 
naamstemmingen. 

De lijst van de besluiten genomen tijdens de voorgaande 
vergadering wordt samen met het beknopt verslag van de 
vergadering, op de deelsite van de raadsleden geplaatst. 

 
 
Art. 50. 
 
Betwisting redactie verslagen Bij betwisting tussen de leden betreffende de redactie van de 

verslagen, doet het bureau uitspraak na de betrokken raadsleden 
gehoord te hebben. 

 
 
Art. 51. 
 
 De notulen en de beknopte verslagen van de vergaderingen van de 

provincieraad worden, ieder jaar, in een boekdeel gebonden. 
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HOOFDSTUK 8.  HET STEMMEN 
 
Art. 52. 30 
 
Wijze van stemmen 
 

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen m.b.t. het 
geheim stemmen, stemmen de leden van de provincieraad 
mondeling. 

Elektronisch uitgebrachte naamstemming, de stemming bij zitten 
en opstaan of de stemming bij handopsteking is gelijkwaardig aan 
een mondelinge stemming. 

Er wordt mondeling gestemd telkens als een derde van de 
aanwezige leden hierom verzoekt. 

Geheime stemmingen kunnen ook geschieden door middel van een 
elektronisch systeem dat de geheime stemming waarborgt. 

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van 
stemmen. Onder volstrekte meerderheid van stemmen wordt 
verstaan, meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen, 
onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het 
voorstel verworpen. 

De stemmingen in de provincieraad zijn niet geheim. 

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd :  

- de vervallenverklaring van het mandaat van provincieraadslid en 
van gedeputeerde 

- de aanwijzing van de leden van de provinciale bestuursorganen 
en van de vertegenwoordigers van de provincie in overlegorganen 
en in de organen van andere rechtpersonen en feitelijke 
verenigingen 

- individuele personeelszaken. 

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, 
elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een 
afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de 
contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van 
kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de 
eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten 
die de meeste stemmen hebben behaald. 
 
Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal 
stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de 
herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, 
verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. 

 

 

                                                 
30 Zie Provinciedecreet art. 34-36. 
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Art. 53. 31 
 
Stemming over het budget De provincieraad stemt over het budget in zijn geheel. Elk 

provincieraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over 
één of meer onderdelen van het budget die hij aanwijst. In dat 
geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming 
over één of meer onderdelen die aldus zijn aangewezen. De 
stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen 
waarover geen enkel provincieraadslid afzonderlijk wil stemmen, 
en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn 
aangenomen.  

 
 
Art. 54. 
 
 
 

Na bespreking van elk ontwerp van besluit verzoekt de voorzitter 
de raadsleden hun stem uit te brengen en hij kondigt de aanvang 
van de stemming aan. 

Als de stemming eenmaal is begonnen, kan de voorzitter het woord 
niet meer verlenen, aan niemand. 

Voordat de stemming wordt afgesloten, vraagt de voorzitter of 
iedereen gestemd heeft en sluit daarna de stemverrichtingen af. 
De in de raadzaal aanwezige leden moeten aan de stemming 
deelnemen. 

De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming,32 en 
kondigt nadien de uitslag van de stemming af. 

 
 
Art. 55. 
 
 Elk raadslid dat zich bij de stemming onthoudt, kan de reden van 

zijn onthouding meedelen. Die wordt genoteerd in de notulen van 
de zitting. 

Een raadslid kan tevens doen vermelden dat hij tegen het 
aangenomen besluit gestemd heeft, maar kan niet eisen dat de 
reden van zijn stemming ervan wordt opgenomen. 

 
 
Art. 56. 
 
 De raad kan de besluiten met gelijkaardige inhoud bij één enkele 

stemming behandelen. Alvorens tot de stemming over te gaan, 
vraagt de voorzitter het advies van de raad. De uitslag van de 
gezamenlijke stemming geldt dan als stemming voor elk 
afzonderlijk ontwerp. 

 

                                                 
31 Zie Provinciedecreet art. 144, 4de lid. 
32 Zie Provinciedecreet : art. 35, §4. 
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Art. 57.33 
 
 
 

1. Het is voor een provincieraadslid verboden deel te nemen aan 
de bespreking en de stemming: 

1° over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks belang heeft, 
hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de 
echtgenoot, of bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad 
een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt 
niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de tweede graad als 
het gaat om de voordracht van kandidaten, benoemingen, 
afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing van deze bepaling 
worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning 
in de zin van artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek hebben 
afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 

2° over de vaststelling of goedkeuring van de jaarrekening van een 
instantie waaraan hij rekenschap verschuldigd is of waarvan hij 
tot het uitvoerend orgaan behoort. 

Deze bepaling is niet van toepassing op het provincieraadslid dat 
zich in bovenvermelde omstandigheden bevindt louter op grond 
van het feit dat hij als vertegenwoordiger van de provincie is 
aangewezen in andere rechtspersonen. 

2. Het is voor een provincieraadslid verboden: 

1° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen 
betaling te werken in geschillen ten behoeve van de provincie. Dat 
verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader van 
een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met het provincieraadslid werken; 

2° rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris te werken 
in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van de provincie of 
ten behoeve van een personeelslid van de provincie aangaande 
beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen de provincie. 
Dit verbod geldt ook ten aanzien van de personen die in het kader 
van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde 
kantooradres met het provincieraadslid werken; 

3°  rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, 
behoudens in geval van een schenking aan de provincie of een 
provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, of deel te nemen 
aan een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of 
diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van de provincie of de 
provinciaal extern verzelfstandigde agentschappen, behoudens in 
de gevallen waarbij het provincieraadslid een beroep doet op een 
door de provincie of een provinciaal extern verzelfstandigd 
agentschap aangeboden dienstverlening en ten gevolge daarvan 
een overeenkomst aangaat; 

 

                                                 
33 Zie Provinciedercreet : art. 27. 
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4° op te treden als afgevaardigde of deskundige van een 
vakorganisatie in het bijzonder onderhandelingscomité of het hoog 
overlegcomité van de provincie. 

3. Dit artikel is eveneens van toepassing op de 
vertrouwenspersoon, vermeld in artikel 18 en 18bis van het 
Provinciedecreet. 

4. Als een provincieraadslid in de situatie verkeert vermeld in 
punt1 , moet dat punt op de vergadering behandeld worden, en kan 
de vergadering niet gesloten worden voor het punt in kwestie is 
behandeld of voor beslist is om het punt uit te stellen. 
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HOOFDSTUK 9.  VOORSTELLEN, AMENDEMENTEN, 
INTERPELLATIES, MOTIES 

 
Art. 58. 
 
Voorstellen 
 

Een voorstel is een initiatief van de deputatie of van één of 
meerdere provincieraadsleden om, in een materie die tot de 
bevoegdheid van de provincieraad behoort, tot een besluit van de 
provincieraad te komen. 

Elk voorstel kan een algemene bespreking, namelijk het geheel van 
het voorstel en de grondbeginselen waarop het steunt, en een 
bespreking van de artikelen bevatten. 

 
 
Art. 59.  
 
 Wanneer de raad een voorstel naar de deputatie doorverwijst, dient 

de voorzitter het binnen drie maanden op de agenda te plaatsen 
opdat de deputatie de besluiten van haar onderzoek zou kunnen 
voorleggen. Behalve in geval van dringende noodzaak, wordt deze 
termijn opgeschort tijdens de maanden juli en augustus. 

 
 
Art. 60. 
 
Amendementen 
Subamendementen 
 

Elk lid heeft het recht om de aan de raad gedane voorstellen te 
amenderen. Amendementen en subamendementen worden 
schriftelijk en ondertekend aan de voorzitter overhandigd. 
De amendementen worden besproken bij het artikel waarop ze 
betrekking hebben. 

Subamendementen worden vóór amendementen en amendementen 
worden vóór de hoofdvraag in stemming gebracht. 

 
 
Art. 61. 
 
Interpellaties Een raadslid kan de deputatie interpelleren over een 

aangelegenheid van provinciaal belang. 

Het verzoek tot interpellatie, met toevoeging van een nota die 
nauwkeurig het onderwerp of de feiten opgeeft waarover 
opheldering wordt gevraagd, alsook de voornaamste 
beschouwingen die de interpellant daaraan wenst vast te knopen, 
moet schriftelijk  worden gericht aan de voorzitter. Een 
interpellatie houdt een controle in van de beleidsdaden van de 
deputatie, niet van de intenties. 

Interpellaties die ten minste acht kalenderdagen voor de 
raadszitting worden aangevraagd, worden behandeld op de 
eerstvolgende vergadering. 
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Interpellaties kunnen wel aanleiding geven tot een debat maar niet 
tot het nemen van enig besluit. 

 
 
Art. 62. 
 
Moties Een motie is een verzoek gericht tot de provincieraad om in een 

aangelegenheid die niet (rechtstreeks) door de wet of door de 
hogere overheid aan de provincie wordt opgedragen maar die de 
provincie aanbelangt, een standpunt in te nemen. 

Elk raadslid heeft het recht om moties bij de raad in te dienen. 
Deze moties worden schriftelijk bezorgd aan de voorzitter die ze 
aan de agenda toevoegt indien ze ten minste zes kalenderdagen 
voor die van de vergadering worden ingediend. 

Wanneer een raadslid een motie indient en de raad ze niet 
onontvankelijk verklaart, kan de indiener ze gedurende maximaal 
vijf minuten toelichten. 
Nadien kan, op voorstel van de voorzitter of op vraag van minstens 
vijf leden, de bespreking ervan gesloten worden. 

 
 
Art. 63. 
 
Intrekking voorstellen, moties, 
amendementen, interpellaties 

De voorstellen, amendementen, interpellaties, moties waarvan 
sprake in hoofdstuk 9, kunnen te allen tijde door de indieners 
worden ingetrokken, ook al is de bespreking ervan reeds geopend. 

Wanneer één of meer andere provincieraadsleden ingetrokken 
voorstellen, amendementen, moties overnemen, wordt de 
bespreking ervan voortgezet. 
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HOOFDSTUK 10.  MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Art. 64. 34 
 
 
 

De provincieraadsleden hebben het recht aan de deputatie 
mondelinge en schriftelijke vragen te stellen over het bestuur van 
de provincie alsook over zaken die betrekking hebben op de aan de 
deputatie toegewezen taken. Het vraagrecht kan niet worden 
uitgeoefend als de deputatie optreedt als rechtscollege. 

Een toegelicht voorstel van beslissing, als vermeld in artikel 20, 21 
en 22 van het Provinciedecreet, is niet vereist voor het stellen van 
een vraag als vermeld in het eerste lid. 

De provinciegouverneur kan bevraagd worden in het kader van de 
taken die hij behartigt voor de provincie. 

 
 
Art. 65. 
 
 
 

De vragen mogen geen aanleiding geven tot het verrichten van 
omvangrijke studies of opzoekingen of tot het houden van 
enquêtes dan op bevel van de provincieraad. 

Onontvankelijk zijn : 
1. vragen waarbij naar de persoonlijke intenties van een lid van de 
deputatie gepeild wordt; 
2. vragen die uitsluitend aanleiding geven tot het opstellen van tot 
hiertoe niet bestaande statistische gegevens, tot het verkrijgen van 
documentatie of tot het verstrekken van juridische of 
administratieve adviezen. 

Het vraagrecht kan geen aanleiding geven tot een debat of tot het 
nemen van enig besluit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Zie Provinciedecreet : art. 32. 
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MONDELINGE VRAGEN 
 
Art. 66. 
 
Kennis geven vragen Bij het begin van iedere vergadering van de raad wordt een 

vragenuur georganiseerd. 

De raadsleden die aan de deputatie of aan de gouverneur tijdens dit 
vragenuur een mondelinge vraag over actuele onderwerpen willen 
stellen, geven de voorzitter van de raad schriftelijk kennis van de 
inhoud van hun vraag uiterlijk de dag vóór die van de vergadering 
en dit vóór 8 uur. 

Indien zij tijdig in kennis gesteld werden van een ontvankelijke 
vraag, dienen de deputatie of de gouverneur te antwoorden. 
De bedoelde kennisgeving mag slechts door één raadslid zijn 
ondertekend. 

Indien een mondelinge vraag niet tijdig schriftelijk werd 
ingediend, wordt het antwoord, in overleg met de vraagsteller, 
ofwel onmiddellijk gegeven op de zitting, ofwel mondeling 
verstrekt tijdens de eerstvolgende vergadering, ofwel wordt er 
schriftelijk op geantwoord. 

 
 
Art. 67. 
 
Ontvankelijkheid De voorzitter van de provincieraad oordeelt over de 

ontvankelijkheid van de vragen. 

Onontvankelijk zijn : 
1. vragen met betrekking tot particuliere aangelegenheden of 
persoonlijke gevallen; 
2. vragen die geen actueel karakter hebben; 
3. vragen die het bestuur van de provincie niet betreffen. 
Bij ontvankelijkheid zendt de voorzitter de vraag onverwijld naar 
de provinciegriffier, en dit uiterlijk vóór 12 uur op de dag vermeld 
in artikel 66. 

De vragen komen in chronologische volgorde van indiening aan 
bod tijdens de vergadering. Wanneer een raadslid meerdere vragen 
heeft, stelt hij eerst de eerste vraag. Vervolgens komen de (eerste) 
vragen van de andere raadsleden aan bod en pas daarna kan het 
betrokken raadslid een tweede vraag stellen. Voor alle volgende 
vragen gelden dezelfde regels. Vragen over hetzelfde onderwerp 
worden samengevoegd. 
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Art 68. 
 
Stellen van vragen Het stellen van de vraag mag niet langer duren dan twee minuten. 

De vragen moeten beperkt blijven tot wat strikt nodig is opdat het 
onderwerp beknopt en zonder nadere toelichting kan worden 
uiteengezet. 

Na het antwoord dat maximaal vijf minuten in beslag neemt, mag 
de vraagsteller nog één aanvullende vraag stellen. Het stellen en 
het beantwoorden van de aanvullende vraag mag niet langer duren 
dan twee minuten, waarna de voorzitter de vraagstelling gesloten 
verklaart. 

Elke vraag wordt beantwoord tijdens de vergadering waarin zij 
wordt uiteengezet, tenzij artikel 66 laatste alinea van toepassing is. 

 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
Art. 69. 
 
Indienen vragen Het raadslid dat een schriftelijke vraag tot de deputatie of de 

gouverneur wenst te richten, dient de tekst ervan in bij de 
voorzitter van de provincieraad. 

De voorzitter maakt de vraag over aan de deputatie of de 
gouverneur. 

 
 
Art. 70. 
 
Antwoord Het antwoord moet binnen dertig kalenderdagen aan de 

vraagsteller worden bezorgd. Bedoelde antwoordtermijn gaat in de 
eerste werkdag na de ontvangst van de schriftelijke vraag door de 
deputatie of de gouverneur. 

 
 
Art. 71. 
 
Overzicht Tijdens de raadsvergadering die volgt op de datum van toezending 

van het antwoord, wordt door de voorzitter een mondeling 
overzicht gegeven van de schriftelijke vragen van de raadsleden en 
van de daarop verstrekte antwoorden. 

 
 
Art. 72.  
 
Bulletin De schriftelijke vragen en daarop verstrekte antwoorden worden 

vervolgens gepubliceerd op de website van de provincie 
(www.vlaamsbrabant.be).  
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HOOFDSTUK 11.  ORDE TIJDENS DE VERGADERINGEN 
  
Art. 73. 
 
 De respectieve voorzitters zijn belast met de handhaving van de 

orde in de vergadering van de raad, de raadscommissie of het 
bureau.35 

 
 
Art. 74. 
 
 De voorzitter onderbreekt de spreker wanneer een lid een beroep 

doet op het reglement of wanneer de spreker niet bij de zaak blijft. 

Elke belediging, elke aantijging met kwade bedoeling wordt geacht 
een schending van de orde te zijn. 

Elk raadslid dat een andere taal gebruikt dan het Nederlands, stoort 
de orde. 

Wanneer een raadslid de orde verstoort, roept de voorzitter het 
raadslid tot de orde. Bij een derde ordeverstoring tijdens dezelfde 
vergadering geeft de voorzitter het raadslid een publieke blaam. 

Indien het raadslid volhardt in de verstoring van de orde wordt de 
vergadering geschorst teneinde de voorzitter toe te laten te 
overleggen met het raadslid en met de leden van de fractie van het 
raadslid. Indien na de hervatting van de vergadering het raadslid 
blijft storen kan de voorzitter het raadslid verzoeken de 
vergadering te verlaten of indien nodig het raadslid uit de zaal te 
laten verwijderen. 

 
 
Art. 75.36 
 
 Gedurende de zitting van de raad of de raadscommissie : 

- bevindt het publiek zich stilzwijgend in een voorbehouden 
gedeelte van de raadzaal; 
- is elke mededeling tussen het publiek en de raadsleden verboden;
- mag geen enkel verzoekschrift rechtstreeks aan de raad worden 
overhandigd. 

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke 
toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring 
geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal 
doen verwijderen. 

 

 

 

                                                 
35 Zie Provinciedecreet : art. 25, 1ste lid. 
36 Zie Provinciedecreet : art. 25, 1ste en 2de lid. 
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De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen 
die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem 
kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot 
een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere 
vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. 

 
 
Art. 76. 
 
 Het gebruik van camera's en fototoestellen is toegelaten met 

toestemming van de voorzitter. 

Het discreet gebruik van klankapparatuur met autonome voeding is 
toegelaten tenzij dit aanleiding zou geven tot verstoring van de 
openbare orde. Hierover beslist de voorzitter. 

 
 
Art. 77. 
 
 Het is verboden te roken op alle vergaderingen van de raad, de 

commissies en het bureau van de provincieraad, ook als er 
vergaderd wordt buiten het provinciehuis. 
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HOOFDSTUK 12.  INZAGERECHT 
VAN DE PROVINCIERAADSLEDEN 

 
Art. 78.37 
 
Inzagerecht raadsleden De provincieraadsleden hebben het recht van inzage in alle 

dossiers, stukken en akten die het bestuur van de provincie 
betreffen alsook in deze die betrekking hebben op de aan de 
deputatie toegewezen taken. 

De provincieraadsleden, alsmede alle andere personen die 
krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de 
provincieraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. 
Dit artikel doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van 
strafrechtelijke vervolging van de provincieraadsleden,alsmede 
van alle andere personen, vermeld in het tweede lid, wegens 
schending van het beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 458 van 
het Strafwetboek. 
 
Het inzagerecht geldt eveneens voor de autonome 
provinciebedrijven van de provincie.    
 

 
 
Art. 79. 
 
Verduidelijking Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder 

dossiers, stukken en akten : alle informatie in welke vorm ook 
(geschreven, visuele, auditieve of geautomatiseerde vorm) 
waarover de provincie beschikt. 

 
 
Art. 80. 
 
 Het inzagerecht behelst tevens het recht toelichting te krijgen en 

een afschrift te krijgen van die dossiers, stukken en akten. Een 
afschrift van de dossiers, stukken en akten wordt gratis verleend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 Art. 78-80 : Zie Provinciedecreet : art. 30, §1, §4 en §5. 



 

versie provincieraad 20.10.2009 351

Art. 81. 
 
Inzage raadsdossiers De raadsleden kunnen tijdens de kantooruren ter plaatse inzage 

nemen van de dossiers die op de agenda van de raad zijn 
ingeschreven, elke werkdag na de dag van de verzending.Deze 
dossiers liggen ter inzage bij het algemeen secretariaat. 

De provinciegriffier of de door hem aangewezen personeelsleden 
verstrekken aan de provincieraadsleden die erom verzoeken, 
technische inlichtingen over stukken die in het dossier 
voorkomen.38  

Onder technische inlichtingen wordt verstaan, het verstrekken van 
inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de 
stukken voorkomen en van het verloop van de procedure, maar niet 
het interpreteren van de stukken of van beleidsopties van de 
politiek verantwoordelijken. 

 
 
Art. 82. 
 
Aanvraag Een vraag om inzage van andere dossiers, stukken en akten39 dan 

deze bepaald in artikel 81 moet schriftelijk worden gericht aan de 
provinciegriffier. 

De vraag dient duidelijk de betrokken aangelegenheid te 
vermelden en, waar mogelijk, de desbetreffende 
bestuursdocumenten. 

Van de aanvragen wordt een centraal register bijgehouden, volgens 
datum van ontvangst. 

 
 
Art. 83. 
 
Verlening inzage Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van vijftien 

kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag, verleent de 
provinciegriffier schriftelijk toestemming tot inzage of wijst hij de 
aanvraag af. 

De afwijzing dient de motieven te vermelden. 

Inzage wordt verleend tijdens de kantooruren, na afspraak. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Zie Provinciedecreet : art. 40, 2°.  
39 Art. 82-85 : Zie Provinciedecreet : art. 30, 1ste lid. 
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Art. 84. 
 
Redenen tot afwijzing In de aangelegenheden waar de deputatie haar bevoegdheden 

uitoefent in medebewindszaken met toepassing van de regelgeving 
van de federale overheid, de Gemeenschap of het Gewest, wijst de 
provinciegriffier de vraag om inzage af als hij vaststelt dat het 
belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming 
van één van de volgende belangen : 
1. de veiligheid van de bevolking, de openbare orde, de veiligheid 
of verdediging van het land; 
2. de fundamentele rechten en vrijheden; 
3. de opsporing of vervolging van strafbare feiten; 
4. het uit de aard van de zaak vertrouwelijk karakter van de 
ondernemings- en fabricagegegevens die aan de overheid zijn 
meegedeeld; 
5. de geheimhouding van de identiteit van de persoon die het 
document of de inlichting vertrouwelijk aan de administratieve 
overheid heeft meegedeeld ter aangifte van feiten met een 
uitsluitend strafbaar of strafbaar geacht karakter. 

In de bovenvermelde aangelegenheden wijst de provinciegriffier 
de vraag om inzage af wanneer de openbaarmaking van de 
dossiers, stukken en akten afbreuk doet aan : 
1. de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon met de 
inzage heeft ingestemd; 
2. een bij wet ingestelde geheimhoudingsverplichting. 

 
 
Art. 85. 
 
Afwijzing -  uitstel De provinciegriffier kan een vraag om inzage afwijzen  

wanneer het : 
1) een dossier, stuk of akte betreft dat niet af is of dat onvolledig is, 
waardoor de openbaarmaking ervan aanleiding zou kunnen geven 
tot misvatting; 
2) louter interne mededelingen betreft. 

De provinciegriffier kan een vraag om inzage uitstellen wanneer 
het dossier, stuk of akte op het ogenblik van de aanvraag niet 
onmiddellijk openbaar is, maar toch binnen een redelijke termijn 
beschikbaar kan gesteld worden. 

 
 
Art. 86. 
 
Auteursrechtelijk beschermd werk Een afschrift nemen van een auteursrechtelijk beschermd werk is 

niet toegestaan dan met voorafgaande toestemming van de maker 
of van de persoon aan wie de rechten ervan zijn overgegaan. 
In ieder geval wijst de overheid op het auteursrechtelijk beschermd 
karakter van het betrokken werk. 
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Art. 87. 
 
Verspreiding De met toepassing van artikelen 82-88 verkregen dossiers, stukken 

en akten mogen niet verspreid worden voor commerciële 
doeleinden, en ook niet daartoe worden gebruikt. 

 
 
Art. 88. 
 
Provinciaal archief De artikelen 82-87 zijn ook van toepassing op de dossiers, stukken 

en akten die door de provinciale administratieve overheid in het 
provinciaal archief zijn neergelegd. 

De in artikel 84 bedoelde afwijzingsgronden zijn niet meer van 
toepassing na het verstrijken van een termijn die voor de 
geheimhouding van het betrokken archief is bepaald. 

 
 
Art. 89. 
 
 De bepalingen van de artikelen 82-88 doen geen afbreuk aan 

afwijkende regelen die in wetten en decreten zijn bepaald. 

 
 
Art. 90.40 
 
Notulen deputatie 

 
De notulen worden uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering 
van de deputatie volgend op de vergadering van de deputatie 
waarop de notulen werden goedgekeurd verstuurd aan de 
provincieraadsleden door ze te publiceren op de beveiligde 
deelsite van de provincie.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Zie Provinciedecreet : art. 51, laatste lid. 
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HOOFDSTUK 13.  BEZOEKRECHT 
VAN DE INSTELLINGEN EN DIENSTEN 

 
Art. 91.  
 
Aanvraag 

De provincieraadsleden mogen alle instellingen en diensten 
bezoeken die de provincie opricht en beheert.41 

Het bezoekrecht van de provincieraadsleden geldt eveneens voor 
de autonome provinciebedrijven van de provincie.  

Het provincieraadslid dat een instelling en/of dienst wenst te 
bezoeken in uitoefening van zijn mandaat als provincieraadslid 
deelt acht kalenderdagen vóór deze van het bezoek, schriftelijk aan 
de provinciegriffier de dag en het uur mee waarop hij de instelling 
en/of dienst wenst te bezoeken. 

 
 
Art. 92. 
 
Uren Het bezoekrecht kan enkel uitgeoefend worden tijdens de 

kantooruren van de dienst of tijdens de openingsuren van de 
instelling in aanwezigheid van een door de provinciegriffier 
aangewezen ambtenaar. 

 
 
Art. 93. 
 
 Tijdens het bezoekrecht kunnen geen dossiers, stukken en akten42 

worden ingezien dan met toepassing van het hoofdstuk 12 - 
Inzagerecht van de raadsleden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Zie Provinciedecreet : art. 30, 2de lid. 
42 Zie Provinciedecreet : art. 30, 1ste lid. 
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HOOFDSTUK 14.  DE PROVINCIEGRIFFIER 
 
Art. 94. 
 
 De provinciegriffier woont de vergaderingen bij van de 

provincieraad. Hij kan de vergaderingen van de 
provincieraadscommissies bijwonen. 

De provinciegriffier adviseert de provincieraad op beleidsmatig, 
bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend 
geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens 
waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de 
regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen 
worden opgenomen.43 

 
 
Art. 95.44 
 
ondertekening 

De reglementen, verordeningen en beslissingen van de 
provincieraad worden ondertekend door zijn voorzitter en 
medeondertekend door de provinciegriffier. 

 
 
 

HOOFDSTUK 15.  PRESENTIEGELDEN EN VERGOEDINGEN 
 
Art. 96 
 
Presentiegeld De provincieraadsleden ontvangen ten laste van de provincie 

presentiegeld voor hun aanwezigheid op de vergaderingen van de 
provincieraad en de vergaderingen die voorkomen op de lijst van 
de vergaderingen die voortvloeien uit de mandaatverplichtingen 
van de provincieraadsleden, zoals ze is vastgelegd in het besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de 
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris. 

Het bedrag van het presentiegeld wordt vastgesteld op 124,98 euro. 

Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01. 

 
 
Art. 97 
 
 Voor de deelname aan het bureau van de provincieraad ontvangen 

de bureauleden ten laste van de provincie een dubbel 
presentiegeld.  

Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01.  

 

                                                 
43 Zie Provinciedecreet : art. 85. 
44 Zie Provinciedecreet : art. 178, §1. 
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Art. 98 
 
Reiskosten De provincieraadsleden ontvangen ten laste van de provincie een 

vergoeding voor reiskosten.  

De provincieraadsleden ontvangen een vergoeding wegens 
reiskosten gelijk aan de prijs van de reis van hun woonplaats naar 
de zetel van de provincieraad op de lijnen van de openbare 
vervoerdiensten.  

Als zij van hun eigen voertuig gebruikmaken, wordt die 
vergoeding berekend volgens het tarief, vastgesteld op het stuk van 
de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie. 

Bij betwistingen over de terugbetaalbare kosten neemt de 
provinciegriffier een beslissing.  

 
 
Art. 99 
 
Communicatiekosten De provincieraadsleden, rekening houdend met artikel 68 § 3 van 

het Provinciedecreet, ontvangen ten laste van de provincie een 
vergoeding voor communicatiekosten. 

Onder communicatiekosten wordt onder meer verstaan: kosten 
voor telefoon en kosten voor postzegels.   

Het bedrag van de vergoeding voor communicatiekosten wordt 
vastgesteld op maximaal 250 euro per jaar, dit bedrag wordt niet 
geïndexeerd. 

De toekenning gebeurt overeenkomstig artikel 34, § 1 en 35 van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de 
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris.   

Bij betwistingen over de terugbetaalbare kosten neemt de 
provinciegriffier een beslissing. 

 
 
Art. 100 
 
Vergoedingen mandatarissen De voorzitter van de provincieraad geniet een forfaitaire 

jaarvergoeding van 4.427,94 euro. 

De fractievoorzitters van de provincieraad genieten een forfaitaire 
jaarvergoeding van 1.785,46 euro. 

De commissievoorzitters van de provincieraad genieten een 
forfaitaire jaarvergoeding van 1.071,28 euro. Indien de 
ondervoorzitter de commissievoorzitter vervangt ontvangt hij, 
overeenkomstig artikel 34 § 2, 3° lid  van besluit van de Vlaamse 
Regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van 
de lokale en provinciale mandataris, een dubbel presentiegeld. 
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De gerechtigden kunnen, bij een gewone brief aan de 
provinciegriffier, afstand doen van hun recht op de in vorige 
paragrafen bedoelde vergoeding.  

Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01. 

 
 
Art.101. 
 
Vormingsinitiatieven De provincieraadsleden, rekening houdend met artikel 68, §3 van 

het Provinciedecreet, kunnen een vergoeding ontvangen voor de 
werkelijk gemaakte kosten voor deelname aan 
vormingsinitiatieven die verband houden met en noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van het mandaat. 

De werkelijk gemaakte kosten moeten bewezen worden en 
omvatten onder meer het inschrijvingsgeld. De reis- en 
verblijfkosten worden enkel terugbetaald als een 
verantwoordingsnota is voorgelegd en dit met behoud van de 
toepassing van artikel 17, §4 van het Provinciedecreet. 

De vergoeding wordt enkel betaald op basis van geldige bewijzen 
van gemaakte kosten, evenals een bewijs van aanwezigheid. 

De provinciegriffier beoordeelt of de kosten voldoen aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 34, §1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de 
bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris. De 
relevantie en de kostprijs voor vorming worden beoordeeld door de 
provinciegriffier, in voorkomend geval in overleg met het 
diensthoofd personeelsbeleid. 
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Nr. 40 Begrotingswijziging 
  (directie financiën) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op het artikel 150 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2009 aangenomen  
door de provincieraad in vergadering van 10 december 2008; 
 
Gelet op de eerste reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen op 3 maart 2009; 
 
Gelet op de tweede reeks begrotingswijzigingen door de provincieraad aangenomen  
op 28 april 2009; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel. 
 

De volgende budgetwijzigingen worden aangebracht in de begroting van de provincie Vlaams-
Brabant voor 2009: 

 
BEGROTING DER GEWONE ONTVANGSTEN 

 
- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 746.500 EUR  en van 5.844.590 EUR 
op 6.591.090 EUR gebracht. 

 
BEGROTING DER GEWONE UITGAVEN 

 
- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 746.500 EUR en van 5.254.710 EUR 
op 6.001.210 EUR gebracht. 

 
BEGROTING DER BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 

 
- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 746.500 EUR en van 5.254.710 EUR 
op 6.001.210 EUR gebracht. 

 
BEGROTING DER BUITENGEWONE UITGAVEN 

 
- Een krediet van 746.500 EUR wordt bepaald op artikel 104/0100/2800 (nieuw) met als opgave 
"kapitaalverhoging Gemeentelijke Holding". 
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Leuven, 20 oktober 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, 28 oktober 2009 
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Nr. 41 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de 
  sportpromotionele werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten 
  (directie recreatie) 
 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 764/0290/6402 van de provinciebegroting van 2010 van  
een bedrag van 80.000 euro voor subsidies voor de ondersteuning van de gemeentelijke 
sportpromotie; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en  
het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale boekhouding en 
voornamelijk artikel 54, 5°, b; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant haar medewerking wenst te verlenen aan  
de sportpromotionele werking van de gemeenten; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid moet worden geboden om de subsidiabele activiteiten jaarlijks aan 
te passen aan de wisselende behoeften en tijdelijke activiteiten; 
 
Gelet op het advies van de provinciale sportraad van 14 september 2009; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie van 6 oktober 2009; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel.  
 
Het nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de sportpromotionele 
werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 20 oktober 2009 
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Van raadswege:
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit bericht van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 28 oktober 2009 
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Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de sportpromotionele werking 
van de Vlaams-Brabantse gemeenten 

 
 
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 jaarlijks subsidies 
toekennen aan gemeenten en rechtspersonen belast met de sportpromotie op gemeentelijk niveau, 
gelegen in Vlaams-Brabant, voor de sportpromotionele werking van de gemeenten. 
 
 
Art. 2. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de subsidieaanvrager: 
− een gemeente of een rechtspersoon zijn, belast met de sportpromotie op gemeentelijk niveau en 

gelegen zijn in Vlaams-Brabant; 
− in geval van deelname aan project 'Fit in 12 weken' zich ertoe verbinden de promotie te voeren 

met het ter beschikking gestelde opdrukmateriaal 
− voor de andere activiteiten op alle publiciteit duidelijk zichtbaar het logo van de provincie 

Vlaams-Brabant aan te brengen al dan niet samen met de vermelding: met de steun van de 
provincie Vlaams-Brabant. 

 
 
Art. 3. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moeten de voorgestelde acties erop gericht zijn  
de inwoners te sensibiliseren om aan sport te doen en sportief te bewegen. De acties vinden 
gespreid plaats over de periode van 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot en met 30 september 
van het jaar van de subsidieaanvraag. 
 
Deze acties maken of deel uit van het project 'Fit in 12 weken' van de provinciale sportdienst, of  
ze zijn opgenomen in de jaarlijks wijzigbare door de deputatie vastgelegde puntenschaal voor  
de berekening van de werkingssubsidies. Een aanpassing wordt bekendgemaakt voor de start van  
de periode waarop de subsidies betrekking hebben. 
 
 
Art. 4. 
 
De aanvraag tot subsidiëring (verslag en stavingsstukken over de periode waarop de subsidies 
betrekking hebben) dient, op straffe van uitsluiting, aan te komen op het provinciebestuur  
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven, op de daartoe bestemde formulieren uiterlijk  
op 31 oktober. De aanvraag wordt voor deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) 
of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Art. 5. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 
De subsidies bestaan uit een basissubsidie met vaste bedragen voor medewerking aan het project 
'Fit in 12 weken' en een werkingssubsidie op basis van een puntenschaal. Aan de hand van het 
behaalde aantal punten op deze schaal zal het toe te kennen bedrag worden berekend. 
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Art. 6.  
 
Als vaste bedragen voor medewerking aan het project 'Fit in 12 weken' gelden: 
 
§ 1 - Testdagen met bewegingsadvies 
750 euro bij organisatie van een conditietest en hertest onder begeleiding van het fitteam van de 
provinciale sportdienst en onder voorwaarden zoals vermeld in de gemeentelijke infobrochure 
(gelijke verdeling in functie van het aantal samenwerkende gemeenten). 
 
§ 2 - Deelnemers 
10 euro per deelnemer aan de eerste testdag; 
10 euro per deelnemer aan de hertest bij een minimale bezetting van 70 % hertesters. 
 
 
Art. 7. 
 
Voor de berekening van de werkingssubsidie wordt initieel de volgende puntenschaal toegepast:  
 
§ 1 - Start-to-sportprojecten 
Alle start-to programma's onder coördinatie van de gemeentelijke sportdienst bij voorkeur in 
samenwerking met een lokale sportclub om meer mensen meer te doen sporten door het aanbieden 
van trainingsschema's en gerichte deskundige begeleiding: 15 punten per project (maximaal 2 
projecten worden in aanmerking genomen). Bij deelname aan het project 'Fit in 12 weken' wordt de 
programmatie hierop afgestemd. 
 
§ 2 - Sensibilisatie van bijzondere doelgroepen 
Bijzondere initiatieven van gemeenten (al dan niet i.s.m. de sportclub/sportfederatie) voor 
sedentaire - niet-sportende burgers (volwassenen) ter bevordering van de fysieke fitheid: 
10 punten per project (maximaal 2 projecten worden in aanmerking genomen). 
 
§ 3 - Werking met stappentellers 
Organisatie van één activiteit met promotie van en werking met stappentellers al dan niet in 
samenwerking met overkoepelende organisaties: 5 punten. 
 
§ 4 - Nieuwe initiatiereeksen 
Sportpromotionele initiatiereeksen georganiseerd door de gemeenten voor welbepaalde doelgroepen 
(minimaal 10 lessen): 5 punten per initiatiereeks (maximaal 2 reeksen worden in aanmerking 
genomen). 
 
§ 5 - Promotie lokaal sportaanbod 
Organisatie van opendeurdagen, doe-aan-sportbeurzen met meerdere lokale sportclubs: 5 punten; 
Werking met een sport(korting)pas: 5 punten. 
 
§ 6 - Communicatie 
De gemeentelijke sportdienst beschikt over een eigen website ( ofwel is duidelijk een gedeelte 
geïntegreerd in de website van de gemeente) waar bovendien een directe link voorzien is naar de 
website van het provinciaal sportgedeelte: 2 punten; 
Het gemeentelijk infoblad bevat een sportgedeelte: 2 punten; 
Verspreiding van een gedrukte sportgids: 2 punten; 
Aanwezigheid op de algemene vergadering van de provinciale sportraad door een lid van de 
gemeentelijke sportraad (bij voorkeur de sportraadvoorzitter): 4 punten. 
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§ 7 - Deelname aan het 'Jeugdsportival' 
Promotie + inschrijvingen coördineren: 5 punten. 
 
§ 8 - Deelname aan de 'Provinciale Seniorensportdag' 
Promotie + inschrijvingen coördineren: 5 punten. 
 
§ 9 - Deelname aan de sportregiowerking 
Betaling jaarlijkse bijdrage: 5 punten. 
 
 
Art. 8. 
 
De begunstigde is met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
− de subsidie 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 subsidies te controleren 
evenals de verstrekte gegevens; 

− een verslag betreffende het gebruik van de subsidie en stavingsstukken ter bevestiging van  
het uitvoeren van acties in het kader van de door deputatie vastgelegde puntenschaal  
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. 

 
 
Art. 9.  
 
Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet overschrijden 
wordt de begunstigde 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. 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 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. 
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Art. 11.  
 
Dit nieuw provinciaal reglement vervangt het reglement van 21 april 1998 betreffende de 
toekenning van subsidies voor de sportpromotionele werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten 
en treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 42 Provinciaal subsidiereglement voor bovenlokale sportverenigingen 
  die met topsporters via initiaties jongeren aanzetten  
  meer te bewegen 
  (dienst recreatie) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 764/0355/6401 van de provinciebegroting van 2009 van een 
bedrag van 50.000 euro voor projectsubsidies voor bovenlokale sportverenigingen; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 
van sommige toelagen; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 18 februari 1997 betreffende de subsidiëringen en het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het KB van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale boekhouding 
en voornamelijk het artikel 54, 5°, b; 
 
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; 
 
Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant jong en oud wil stimuleren om aan sport te doen 
met sportinitiaties onder deskundige begeleiding en door jongeren in contact te brengen met 
topsporters om hen (nog meer) te overtuigen om te bewegen; 
 
Gelet op het advies van de provinciale sportraad van 14 september 2009; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie van 6 oktober 2009; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel.  
Het nieuwe provinciaal subsidiereglement voor bovenlokale sportverenigingen die met topsporters 
via initiaties jongeren aanzetten meer te bewegen, als bijlage bij dit besluit wordt goedgekeurd. 
 
Leuven, 20 oktober 2009 
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Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 28 oktober 2009 
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Provinciaal subsidiereglement voor bovenlokale sportverenigingen  
die met topsporters via initiaties jongeren aanzetten meer te bewegen 

 
 
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 jaarlijks subsidies 
toekennen aan bovenlokale topsportverenigingen die jongeren aanzetten meer te bewegen. 
 
 
Art. 2. 
 
Om als bovenlokale sportvereniging te worden erkend, moet de subsidieaanvrager: 
− een Vlaams-Brabantse club zijn met sportactiviteiten individueel of in ploegverband met 

competitief karakter uitkomende in de eerste of tweede reeks van hun nationale competitie met 
(semi)professionele spelers of minimaal 3 atleten uit de nationale top tien; 

− aangesloten zijn bij een erkende Vlaamse sportfederatie en beschikken over een transparante 
structuur met duidelijk omschreven functies. 

 
 
Art. 3. 
 
De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe op alle publiciteit en briefwisseling in het kader van  
het sportpromotioneel project duidelijk zichtbaar het logo van de provincie Vlaams-Brabant  
aan te brengen al dan niet samen met de vermelding: 'met de steun van de provincie Vlaams-
Brabant'. 
 
 
Art. 4. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie:  
− moet het sportpromotionele project erop gericht zijn jongeren te sensibiliseren om aan sport te 

doen en sportief te bewegen via sportinitiaties onder deskundige begeleiding; 
− wordt het sportpromotionele project afgesloten met een kindgericht slotgebeuren waarbij alle 

deelnemers voor een demonstratiewedstrijd van de (semi)professionele spelers of atleten uit de 
nationale top tien worden uitgenodigd; 

− wordt het programma van de sportinitiaties goedgekeurd door het sporttechnisch kader van de 
club; 

− wordt minstens 80% van de sportinitiaties geleid door sportgekwalificeerde trainers (minstens 
VTS initiator of gelijkwaardig) of uitgevoerd met de (semi)professionele spelers / atleten uit de 
nationale top tien onder toezicht van een sportgekwalificeerde hoofdtrainer; 

− worden in het kader van een actieve en regelmatige werking gedurende het sportseizoen 
minimaal 7 initiaties uitgevoerd gespreid over de provincie Vlaams-Brabant; 

− wordt een eigen verantwoordelijke ingeschakeld voor dit project; 
− wordt gebruikgemaakt van verschillende communicatiemiddelen met aandacht voor rekrutering 

door lokale sportclubs en inspanningen om het doelpubliek te bereiken. 
 
De aanvragen tot subsidiëring worden in functie van deze kwalitatieve criteria gerangschikt. 
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Art. 5. 
 
De aanvraag tot subsidiëring (programmavoorstel met transparante financiële begroting op de 
daartoe bestemde formulieren) dient, op straffe van uitsluiting, aan te komen op het provinciebestuu 
Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven uiterlijk op 31 juli. De aanvraag wordt voor  
deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs) of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Art. 6. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en bepaalt  
de grootte van het subsidiebedrag. 
 
De subsidies worden toegekend op basis van een programmavoorstel met transparante financiële 
begroting, de vastgestelde rangorde, het aantal voorgestelde initiaties en de globale kwaliteit van het 
ingediende project. 
 
In functie van het aantal aanvragen en de begrote totale uitgaven van de voorstellen wordt beslist 
hoeveel projecten in aanmerking worden genomen. 
 
 
Art. 7. 
 
De begunstigde is met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle  
op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden om: 
− de subsidie 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 subsidies te controleren 
evenals de verstrekte gegevens; 

− na afloop en voor 31 juli volgend op het jaar van de toekenning een verslag/evaluatie betreffende  
het aantal initiaties, een kopie van de diploma's van de lesgevers, de plaats, het aantal deelnemers,  
het kindgericht slotgebeuren en andere relevante informatie betreffende het gebruik van de 
subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te sturen. 

 
 
Art. 8.  
 
Voor subsidies die het bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro niet overschrijden 
wordt de begunstigde 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. 9. 
 
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; 



 

 370

− 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. 10. 
 
In afwijking van artikel 5 van dit reglement moeten de subsidieaanvragen voor het begrotingsjaar 
2009 ingediend worden uiterlijk op 15 november 2009. 
 
 
Art. 11. 
 
Dit nieuw provinciaal reglement treedt onmiddellijk in werking. 
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Nr. 43 Nieuw reglement betreffende de subsidiëring van lokale en regionale 
  vrijwilligersbeurzen 
  (directie sociaal beleid) 
 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een nieuw reglement voor de inrichting van lokale of 
regionale vrijwilligersbeurzen in te stellen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT:
 
 
Enig artikel. 
Het nieuwe reglement betreffende de subsidiëring van lokale en regionale vrijwilligersbeurzen, als 
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 20 oktober 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, 28 oktober 2009 
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Reglement betreffende de subsidiëring van lokale/regionale vrijwilligersbeurzen voor senioren 
2010-2011 
 
 
Artikel 1 . 
 
In het kader van het provinciaal ouderen- en vrijwilligersbeleid en binnen de perken van  
het beschikbaar krediet verleent het provinciebestuur subsidies voor vrijwilligersbeurzen voor 
senioren in Vlaams-Brabant. 
 
 
Art. 2. 
 
Komen in aanmerking voor een projectsubsidie: senioren adviesraden, vzw’s, feitelijke 
verenigingen of groeperingen van vzw’s en feitelijke verenigingen die werkzaam zijn  
in Vlaams-Brabant.  
 
 
Art. 3. 
 
De initiatiefnemer-subsidietrekker richt een lokale of regionale beurs in waarop vraag en aanbod 
van vrijwilligers elkaar kunnen vinden. 
 
De beurs richt zich in het bijzonder tot senioren. 
 
De inrichters maken gebruik van het draaiboek en het campagnemateriaal dat door de provincie ter 
beschikking wordt gesteld. 
 
Bij de promotie en bekendmaking van de beurs wordt de steun van de provincie vermeld. 
 
 
Art. 4.  
 
De tegemoetkoming voor een beurs bedraagt maximaal 1500 euro. 
 
 
Art. 5.  
 
De aanvragen tot subsidiëring moeten op straffe van verval vóór 1 maart 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 de provinciale administratie welzijn en voor  
beslissing voorgelegd aan de deputatie. 
 
 
Art. 7.  
 
Bij de toekenning wordt reeds het terugvorderbaar bedrag vereffend. 
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Art. 8.  
 
Twee maanden na de beurs 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.  
 
 
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 leveren 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 2010 en eindigt op 31 december 2011. 
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Nr. 44 Provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassings-  
  premies van woningen voor ouderen en personen met een handicap
  (directie sociaal beleid) 
 
 

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 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëring en toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op de inschrijving in de gewone dienst van de provinciebegroting van 2010 van het krediet op 
artikel 923/0700/6405; 
 
Gelet op het verslag van de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid;  
 
Overwegende dat de doelstelling om ouderen en personen met een handicap zolang mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving en op een kwaliteitsvolle manier te laten functioneren blijft behouden; 
 
Overwegende dat een evaluatie van het bestaande reglement wenselijk was in functie van de 
doelstelling; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT:
 
 
Enig artikel. 
 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende het toekennen van aanpassingspremies van 
woningen voor ouderen en personen met een handicap, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 20 oktober 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, 28 oktober 2009 
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Reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen van  
ouderen en personen met een handicap 

 
 
Artikel 1. 
 
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een premie toegekend worden aan 
ouderen en personen met een handicap die werken aan hun woning uitvoeren om de woning 
functioneel aan te passen aan hun fysieke toestand. 
 
• Volgende werken komen in aanmerking voor het verkrijgen van een provinciale premie indien 

een verband bestaat tussen de aard van de handicap of de graad van validiteit van de oudere en 
de aard van de aanpassingswerken: 
- het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon; 
- een lift (verticale lift, stoellift, rolstoelplateaulift); 
- het vergroten van de deuropeningen en het aanpassen van de gangbreedte; 
- aanpassing van het sanitair (badkamer, wc); 
- aanpassing van de keuken; 
- het aanleggen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken; 
- het inrichten of aanbouwen van een plaats op de gelijkvloerse verdieping om te dienen 
- als kamer; 
- communicatie-, signalisatie- en alarmsystemen; 
- het wegwerken van hinderlijke drempels; 
- installatie centrale verwarming; 
- plaatsing steunhulpmiddelen 
- plaatsing automatische rolluiken. 

 
Deze lijst is niet limitatief. De deputatie kan beslissen een premie toe te kennen indien uit het 
verslag van de inspectiegelastigde blijkt dat andere werken noodzakelijk zijn om de woning 
functioneel aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap. 
 
 
Art. 2.  Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen 
 
• De aan te passen woning moet gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant. 
• Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning). 
• Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet meer bedragen dan 1.700 

euro. Deze bepaling wordt niet toegepast als de aanvrager een persoon is met een handicap 
erkend door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap 
voor Personen met een Handicap. 

 
 
Art. 3. Voorwaarden waaraan de aanvragers moeten voldoen 
 
• Minstens 60 jaar zijn of erkend zijn als persoon met een handicap door de Federale Sociale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap. 

 
• De aanvrager moet de aan te passen woning bewonen op basis van een zakelijk recht of een 

huurovereenkomst met betrekking tot een hoofdverblijfplaats. 
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De huurder kan een provinciale premie verkrijgen op voorwaarde dat de eigenaar: 
1. Akkoord gaat met de geplande werken; 
2. Zich ertoe verbindt de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering der werken; 
3. Een nieuw huurcontract ondertekent voor een termijn van minimaal 9 jaar, onder voorbehoud 

van toekenning van een provinciale premie aan de huurder. 
 
Voor de woningen verhuurd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen erkende 
vennootschappen is de verplichting om een nieuw huurcontract te ondertekenen niet van toepassing. 
 
• Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere 

onroerende goederen, waarvan het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen hoger ligt dan 
125 euro. 

• Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager mag niet meer bedragen dan de maxima 
vastgelegd in de provinciale reglementeringen voor het toekennen van huisvestingsleningen 
voor aankoop/nieuwbouw of renovatie. 

• Bij het bepalen of de aanvrager voldoet aan de inkomstengrens wordt enkel rekening gehouden 
met de persoonlijke inkomsten van de aanvrager en met de inkomsten van zijn /haar 
echtgen(o)t(e) of de partner waarmee hij/zij samenwoont. 

 
 
Art. 4. Bedrag van de premie 
 
• Bedrag premie: 50 % van de kostprijs van de werken met een maximum van 2.500 euro. Indien 

de aanvragers voldoen aan de inkomstenvoorwaarden van het VT- of OMNIO-statuut kan een 
proviciale premie toegestaan worden van 75% van de kostprijs der werken, met een een 
maximum van 2.500 euro. 

 
• Bij het bepalen van het bedrag van de toe te kennen provinciale premie zal rekening gehouden 

worden met eventuele financiële tegemoetkomingen van derden . 
Het totaal van deze tegemoetkomingen (de provinciale premie inbegrepen) zal niet meer mogen 
bedragen dan 100 % van de kostprijs der werken. 

 
• Aan dezelfde persoon kan meer dan één provinciale premie worden toegekend op voorwaarde 

dat het totale bedrag van de verschillende provinciale premies niet meer bedraagt dan 2.500 
euro. 

 
 
Art. 5.  

 
• De facturen van reeds uitgevoerde werken mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de 

aanvraagdatum. 
De aanvraagdatum is de datum waarop de aanvraag wordt ingediend.  
De poststempel of ontvangstbewijs bij afgifte zal als bewijs gelden.  

 
• De werken moeten ten laatste uitgevoerd worden binnen een periode van 1 jaar vanaf de datum 

van de beslissing van de deputatie waarbij de premie werd toegekend. 
 
• Het bedrag van de premie zal uitbetaald worden nadat de facturen zijn voorgelegd aan de 

provinciale administratie. Indien de uitgevoerde werken of de kostprijs ervan niet 
overeenstemmen met het oorspronkelijk bestek zal het bedrag van de premie worden aangepast 
in functie van de uitgevoerde werken. 
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Art. 6.  
 
De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet geregeld zouden zijn in dit 
reglement. 
 
 
Art. 7. 
 
De aanvraag om het verkrijgen van een aanpassingspremie dient gestuurd te worden aan: 

Provincie Vlaams-Brabant 
Dienst Wonen 

Provincieplein 1 te 3010 Leuven 
 
 

Art. 8. 
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
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Nr. 45 Opheffing van het provinciaal reglement van 31 maart 1998  
  betreffende de toekenning van subsidies aan consultatiebureaus voor 
  personen met een handicap 
  (directie sociaal beleid) 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,
 

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 31 maart 1998 betreffende de toekenning van subsidies aan 
consultatiebureaus voor personen met een handicap; 
 
Overwegende dat er reeds jaren aan de consultatiebureaus voor personen met een handicap van 
Leuven en van Brussel- Halle-Vilvoorde een provinciale subsidie wordt toegekend voor de 
afhandeling van multidisciplinaire dossiers; 
 
Overwegende dat Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een vergoeding toekent 
aan de consultatiebureaus voor het afhandelen van de multidisciplinaire verslagen; 
 
Overwegende dat de regelgeving van de Vlaamse Overheid is gewijzigd waardoor de vergoedingen, 
toegekend aan de consultatiebureaus voor het opstellen van verslagen voor zorg, jaarlijks worden 
geïndexeerd, en er thans voldoende financiële middelen worden ter beschikking gesteld om hun 
werking mogelijk te maken;  
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel. 
Het provinciaal reglement van 31 maart 1998 betreffende de toekenning van subsidies aan 
consultatiebureaus voor personen met een handicap wordt opgeheven vanaf 1 januari 2010. 
 
 
 
Leuven, 20 oktober 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, 3 november 2009
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Nr. 46 Nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies  
  voor groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven ter   
  vervanging  van het provinciaal reglement inzake de toekenning van 
  subsidies voor de werking van de schoolhoeve 
  (directie economie, landbouw en leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op het voorstel van inschrijving op artikel 610/0330/6400 van de provinciebegroting van 2010 
van het bedrag van 25.000 euro voor subsidies voor land- en tuinbouwbedrijven die groepsbezoeken 
organiseren; 
 
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; 
 
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 provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de werking van  
de schoolhoeves, goedgekeurd op 16 december 1997; 
 
Gelet op de noodzaak om de kloof tussen consument en producent te verkleinen door 
groepsbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven te ondersteunen; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT:
 
 
Enig artikel. 
Het nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor groepsbezoeken aan 
land- en tuinbouwbedrijven, als bijlage bij dit besluit, ter vervanging van het provinciaal reglement 
inzake de toekenning van subsidies voor de werking van de schoolhoeve, wordt goedgekeurd. 
 
 
 
Leuven, 10 november 2009 
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Van raadswege:
 
 
(g) Marc COLLIER g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 12 november 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 381

Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor groepsbezoeken  
aan land- en tuinbouwbedrijven 
 
 
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 land- en tuinbouwbedrijven die groepsbezoeken verzorgen. 
 
 
Art. 2. 
 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor het ontvangen van groepsbezoeken, moet  
de subsidieaanvrager deel uitmaken van het netwerk 'Boeren met klasse'. Alle land- en 
tuinbouwbedrijven in hoofd- of bijberoep, gevestigd in Vlaams-Brabant komen in aanmerking  
om deel uit te maken van het netwerk 'Boeren met klasse'.  
 
 
Art. 3. 
 
Kandidaten voor het netwerk 'Boeren met klasse' geven blijk van een goede sociale en professionele 
onderlegdheid. Hij/zij staat in voor de ontvangst van de groepen en verstrekt alle nuttige informatie 
of technische toelichting betreffende de werking van het bedrijf. De bedrijfsgebouwen zijn ingericht 
en uitgerust overeenkomstig wat nodig is voor het ontvangen van groepsbezoeken,  
met inachtneming van de nodige beveiliging. In dit verband dient de exploitant een verzekering af 
te sluiten tegen ieder risico dat, in het kader van de groepsbezoeken met didactisch karakter,  
enige schade kan inhouden voor derden. Als leidraad voor het verzorgen van groeps- en 
klasbezoeken wordt een handboek ter beschikking gesteld door de provincie 
(www.vlaamsbrabant.be/boerenmetklasse).  
 
 
Art. 4. 
 
Onder een groep wordt verstaan: een klas, een jeugdbeweging, een groep in familieverband,  
andere groepen (verenigingen, in werkverband ...). Een groep bestaat uit minimaal 10 en maximaal 
30 personen.  
 
 
Art. 5. 
 
Alle rondleidingen vinden uitsluitend in het Nederlands plaats. 
 
 
Art. 6. 
 
Het bedrijf van het netwerk 'Boeren met klasse' houdt een register bij met de ingevulde en 
ondertekende reserverings- en bezoekformulieren van elk bezoek. 
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Art. 7. 
 
Aan het bedrijf worden de volgende vergoedingen toegekend:  
• een vergoeding van 50 euro per klasbezoek (minimumduur van 2 uur);  
• een vergoeding van 30 euro voor elk ander groepsbezoek (minimumduur van 1 uur). 
 
De maximum vergoeding wordt per bedrijf en per jaar bepaald op 2.000 euro.  
De vergoedingen zullen tweemaal per jaar aan de exploitanten van het bedrijf vereffend worden  
op basis van het reserverings- en bezoekregister van het bedrijf. De uitbetaling gebeurt door 
overschrijving op de financiële rekening van de aanvrager overeenkomstig de regels van  
de provinciebegroting.  
 
 
Art. 8. 
 
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 uiterlijk  
op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft  
(met uitzondering van het jaar 2010, waar dit moet gebeuren uiterlijk op 1 februari 2010).  
De aanvraag wordt uiterlijk op deze datum toegezonden (de poststempel geldt als bewijs), gefaxt of 
gemaild, of afgegeven tegen ontvangstbewijs. 
 
 
Art. 9. 
 
De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van dit reglement en erkent  
de bedrijven voor het netwerk 'Boeren met klasse' op basis van het verslag van de dienst land-  
en tuinbouw.  
 
 
Art. 10. 
 
Alle subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 
 
In de volgende gevallen: 
• één of meer bepalingen van het toepasselijk 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. 
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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 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. 
 
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies  
voor de werking van de schoolhoeve dat door de provincieraad van Vlaams-Brabant  
op 16 december 1997 werd aangenomen.  
 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010. 
 
 
 
 
 
 


