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Nr. 3  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 9 februari 2010 
 
 

  
Voorstel 

 
VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN 

 nr.  
   

1. 9 Organiek en huishoudelijk reglement van het PIVO: opheffing en  
nieuw organiek en huishoudelijk reglement en schoolreglement: 
goedkeuring. 

 
2. 10 Dienstenopdracht voor het opstellen van een ruimtelijke visie over 

zonevreemde en permanent bewoonde clusters van 
weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in 
de provincie Vlaams-Brabant en het opstellen van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen - fase 2: 

− opdracht wordt geraamd op 925.000 euro; 
− goedkeuring. 

 
3. 11 Deelname van de provincie Vlaams-Brabant aan het 

'Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting 
Biologische Teelt', afgekort CCBT vzw: 
goedkeuring. 
 

4. 12 Delegatie voor de aanvraag om bijkomende onderwijsbevoegdheid 
voor het CVO De Nobel binnen de 'oefening Tienen': 
goedkeuring. 
 

5. 13 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven 
goedkeuring meerjarenplan 2010 - 2013 
aktename budget 2010: 
goedkeuring. 
 

6. 14 Kosteloze overdracht van restpercelen van de provinciale wegen aan 
het Vlaamse Gewest en de lokale besturen: 
goedkeuring. 
 

7. 15 Provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden in het 
kader van de bescherming van de biodiversiteit: 
goedkeuring. 
 

8. 16 Jaarrapport 'interne controle' 2009: 
goedkeuring. 
 

 
Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 februari 2010 
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Nr. 4  Organiek en huishoudelijk reglement van het PIVO: opheffing en 
  nieuw organiek en huishoudelijk reglement en schoolreglement 
  (PIVO) 
 
 

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 17 december 2002 betreffende 
de wijzigingen van het organiek en huishoudelijk reglement PIVO; 
 
Overwegende dat de nieuwe wijzigingen de oorspronkelijke tekst fundamenteel niet meer leesbaar 
maken; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Het provinciaal reglement betreffende 'organiek en huishoudelijk reglement PIVO', wordt met 
ingang van 1 februari 2010 opgeheven. 
 
Art. 2. 
Het nieuwe 'organiek en huishoudelijk reglement PIVO' als bijlage bij dit besluit, wordt 
goedgekeurd. 
 
 
Leuven, 9 februari 2010 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 15 februari 2010 
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I. ORGANIEK REGLEMENT 
 
 

TITEL I : DOEL EN ALGEMENE ORGANISATIE 
 
 

Artikel 1. Doel 
 
De provincie Vlaams-Brabant richt 'het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding' op, hierna PIVO genoemd. 
 
Het PIVO wordt opgericht om de nodige initiatieven te ontwikkelen voor de opleiding, training en vorming van het 
overheidspersoneel, inzonderheid personeel van de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, het politie-, het brandweer- en ander veiligheidspersoneel en het personeel dat instaat voor de dringende 
geneeskundige hulpverlening. Het PIVO kan eveneens initiatieven ontwikkelen voor andere personen en organisaties die 
gelijkaardige vormingsbehoeften hebben.  
 
Onder opleiding en vorming moet, enerzijds, de verbetering van vakkennis door scholing of bijscholing en de introductie 
van nieuwe inzichten of technieken worden verstaan en, anderzijds, de verhoging van kunde door vaardigheden en attitudes 
te ontwikkelen. 
 
Het PIVO kan optreden als beleidsondersteunend centrum om de audit-  en consultingbehoeften en de personeelsselectie te 
verzorgen vooral voor de lokale en provinciale besturen. 

 
 

Art. 2. Opleidingscentra  
 
Binnen het  PIVO worden volgende opleidingscentra opgericht: 
• een bestuursschool voor personeel van lokale en regionale besturen, met inbegrip van een opleidingscentrum voor 

informatica; 
• een trainings- en opleidingscentrum voor politiepersoneel; 
• een opleidingscentrum voor de brandweer;  
• een opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening; 

 
 

Art. 3. Organisatie 
 
Het PIVO organiseert, via de bestuursschool  voor personeel van lokale en regionale besturen, de vormings-, trainings- en 
opleidingscycli voor bedoeld personeel, in overeenstemming met het beleid dat ter zake gevoerd wordt door de Vlaamse 
regering en op verzoek van de ministers, die bevoegd zijn voor lokale en regionale besturen. Onder de bestuursschool 
ressorteert het opleidingscentrum voor informatica waarbij de opleiding, vervolmaking en bijscholing van het 
overheidspersoneel worden georganiseerd zowel op het vlak van hardware als op het vlak van software. 
 
Het PIVO organiseert, via het trainings- en opleidingscentrum voor politiepersoneel, de opleiding voor het personeel van de 
politie, zoals o.m. vastgelegd in de wettelijke programma’s, de vormings-, trainings- en opleidingscycli en de cursussen op 
verzoek van de bevoegde minister. 
Het trainings- en opleidingscentrum voor politiepersoneel is onderworpen aan de door de bevoegde minister georganiseerde 
inspectie. 
 
Het PIVO organiseert, via het opleidingscentrum voor de brandweer, de opleiding, vervolmaking en bijscholing van het 
personeel van brandweerdiensten en de operationele agenten van de civiele bescherming, zoals o.m. vastgelegd in de 
wettelijke programma’s, de vormings-, trainings- en opleidingscycli en de cursussen op verzoek van de bevoegde minister. 
Het opleidingscentrum voor de brandweer is onderworpen aan de door de bevoegde minister georganiseerde inspectie. 
 
Het PIVO organiseert, via het opleidingscentrum voor dringende geneeskundige hulpverlening, de opleiding en permanente 
vorming voor hulpverleners-ambulanciers, zoals o.m. vastgelegd in de wettelijke programma’s, de vormings-, trainings- en 
opleidingscycli en de cursussen op verzoek van de bevoegde minister. 
 
Het PIVO kan instaan voor alle andere initiatieven inzake vorming en opleiding en via twee of meerdere opleidingscentra 
multidisciplinaire opleidingen organiseren.  
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Het PIVO kan aanwervings- en bevorderingsexamens en  andere selectieproeven organiseren. Het PIVO kan eveneens 
audit- en consultingbehoeften invullen.  
 
 

TITEL II : BESTUUR 
 

Art. 4. Goedkeuring programma's en andere initiatieven 
 
De deputatie keurt de programma’s van de vormings-, trainings- en opleidingscycli goed op voorstel van de 
adviescommissies en/of de betrokken opleidingsdirecteur. In geval van hoogdringendheid kan de opleidingsdirecteur de 
nodige bijkomende initiatieven ontwikkelen en voorleggen aan de deputatie. 
 
Art. 5. Dagelijks beheer 
 
De algemeen directeur draagt zorg voor het dagelijks beheer van het PIVO. Aan het hoofd van elk opleidingscentrum staat 
een opleidingsdirecteur. 
 
 
Art. 6. Adviescommissies 
 
Er wordt per opleidingscentrum dat deel uitmaakt van het PIVO één of meerdere adviescommissies opgericht 
overeenkomstig de regelgeving. Bij gebrek aan regelgeving worden ze representatief samengesteld. 
 
Elke adviescommissie kan deskundigen uitnodigen.  
 
De adviescommissies zijn bevoegd om voorstellen te doen en advies te geven over de inhoudelijke en organisatorische 
invulling van de vormings-, trainings- en opleidingsinitiatieven, selectie-, audit- en consultingactiviteiten. 

 

TITEL III : WERKING 
 

Art. 7. Adviescommissies 
 
Iedere adviescommissie wordt samengeroepen door de voorzitter telkens wanneer deze dit noodzakelijk acht, of op verzoek 
van 1/3 van de leden. 
 
De bijeenroeping gebeurt schriftelijk en bevat de agenda. De leden kunnen punten op de agenda plaatsen. 
 
Iedere adviescommissie kan beslissingen nemen ongeacht het aantal aanwezige leden of overeenkomstig de regelgeving. De 
beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen en bij staking van stemmen zijn de voorstellen 
verworpen. 
 
Aan de leden en de deskundigen van de adviescommissies kunnen presentiegelden en verplaatsingskosten worden toegekend 
overeenkomstig de regelgeving vastgesteld door de provincieraad. 
 
Art. 8. Docenten 
 
De docenten worden via een arbeids- of via een samenwerkingsovereenkomst aangesteld door de deputatie. Zij ontvangen 
een vergoeding, overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de provincieraad. 
De reis- en verblijfkosten worden vergoed overeenkomstig de regelgeving voor het provinciepersoneel. 
 
Art. 9. Inschrijvingen 
 
De inschrijvingsgelden en  -voorwaarden van de georganiseerde activiteiten worden door de deputatie bepaald. 
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II. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
 
Artikel. 1. Taal 
 
De voertaal van het onderwijs in de opleidingscentra van het PIVO is het Nederlands. 
 
Art. 2. Handboeken en presentaties 
 
Voor zover de handboeken en/of presentaties niet ter beschikking gesteld worden door het PIVO of de hogere overheid, 
dienen de docenten er vóór de aanvang van de lessenreeks over te beschikken.  Indien meerdere docenten betrokken zijn, 
dienen zij mee te werken aan de ontwikkeling ervan. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan door de 
opleidingsdirecteur. 
Het PIVO verwerft het materieel gebruik van deze handboeken en/of presentaties. 
 
Art. 3. Zelfstudiecentrum 
 
Het PIVO beschikt over een zelfstudiecentrum met gespecialiseerde literatuur en audiovisuele middelen over de onderwezen 
disciplines die ter beschikking staan van docenten en cursisten. 
 
Art. 4. Studentenbegeleiding 
 
Het PIVO kan aan de cursisten ondersteuning aanbieden tijdens het leerproces: bij de studiekeuze, het niet slagen, de 
studiemethode, enz. 
 
Art. 5. Organisatie 
 
De opleidingen, vormingen en trainingen worden georganiseerd overeenkomstig de geldende regelgeving ter zake. De 
lessen hebben in hoofdzaak plaats in de lokalen van het PIVO te Asse. Andere lokalen, accommodaties of locaties 
kunnen naargelang de aard van het onderricht worden gebruikt met het akkoord van de  
(opleidings)directeur. 
 
De aanvangs- en einddata, evenals de aanvangs- en einduren van de cursussen worden door de (opleidings-) directeur 
bepaald. 
 
Art. 6. Toelatingsvoorwaarden 
 
Tot de opleidingen worden toegelaten de cursisten die voldoen aan de geldende toelatingsvoorwaarden, vastgesteld door 
de bevoegde minister of bij gebrek hieraan door de deputatie. 
Voor de opleidingen op maat bepaalt de deputatie de toelatingsvoorwaarden. 
 
Art. 7. Annuleringen van inschrijvingen 
Annulering van de inschrijving kan schriftelijk gebeuren vóór de uiterste inschrijvingsdatum. Indien geen 
inschrijvingsdatum is bepaald, is deze kosteloos tot 1 maand vóór de datum van de opleiding. Nadien wordt een 
schadevergoeding gevraagd van 10% in functie van administratieve kosten.  
Indien de inschrijving geannuleerd wordt binnen een week voor de opleiding, is 50% van de overeengekomen prijs 
verschuldigd, op de dag zelf 100%. Een ingeschreven deelnemer vervangen door een andere deelnemer is altijd 
toegestaan. De (opleidings-) directeur kan om commerciële redenen afwijkingen toestaan. 
 
Art. 8. Verantwoordelijkheid - verzekeringen 
 
De cursisten zijn in dienstopdracht van hun werkgever tijdens de opleiding zelf en op de weg naar en van het 
opleidingscentrum.  De werkgever zorgt voor de nodige arbeidsongevallenverzekeringen om persoonlijke en materiële 
schade van de betrokken cursisten te dekken. 
 
Cursisten niet gestuurd door hun werkgever, docenten en simulanten zijn als werknemers verzekerd door de provincie 
Vlaams-Brabant.  
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Art. 9. Gedrags- en leefregels 
 
De concrete gedrags- en leefregels worden door de deputatie vastgesteld en zijn terug te vinden in het schoolreglement van 
het PIVO. 
 
Art. 10. Fraude  
 
Fraude van een cursist tijdens een opleiding of tijdens de examens kan worden gesanctioneerd. Voor fraude of poging 
daartoe, worden door de vaststeller de feiten op papier gezet. De examencommissie beslist over de sanctie ter 
gelegenheid van de beoordeling van de cursist, na getuigenis van de vaststeller. 
Een sanctie kan slechts uitgesproken worden als de betrokkene vooraf over de hem/haar ten laste gelegde feiten is 
gehoord. Vooraf wordt de cursist ingelicht over de hem/haar ten laste gelegde feiten en wordt hij/zij in staat gesteld de 
bewijzen ervan te bespreken. Hij/zij kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze. 
 
Art. 11. Onbetamelijk gedrag 
 
De cursisten en docenten moeten zich tijdens hun opleiding / lessen waardig en correct gedragen. 
 
De verantwoordelijken voor de opleiding (directie, opleidingsdirecteur en docenten) hebben, om de orde  
tijdens de lessen en in het opleidingscentrum te handhaven, de bevoegdheid om ordemaatregelen aan de  
cursisten op te leggen. 
 
Door de docenten kan het wegsturen uit de les worden opgelegd als ordemaatregel. 

 
Door de opleidingsdirecteur kan de ordemaatregel van de vermaning worden opgelegd, evenals die van de 
terbeschikkingstelling van de overheid van de cursist. Beide ordemaatregelen kunnen slechts worden opgelegd mits de 
volgende regels worden in acht genomen: 
 - de betrokken cursist heeft het recht tot inzage van het volledige dossier; 
 - hij/zij moet de gelegenheid gekregen hebben om binnen 14 dagen na het vastgestelde feit gehoord te worden 
   en heeft het recht zich daarbij te laten bijstaan door een persoon van zijn/ haar keuze. 
 
De opleidingsdirecteur geeft aan de overheid waarvan de cursist afhangt onverwijld kennis van de opgelegde 
ordemaatregelen. Deze ordemaatregelen kunnen niet worden beschouwd als een tuchtstraf. 
 
Art. 12. Toepassing reglement 
 
De algemeen directeur van het PIVO en de opleidingsdirecteurs verzekeren in overleg de toepassing van het 
huishoudelijk reglement. 
 
Art. 13. Schoolreglementen 
 
Overeenkomstig het delegatiebesluit van 16 oktober 2007 keurt de deputatie de schoolreglementen van de 
opleidingscentra goed. 
 
 
III SLOTBEPALINGEN 

 
Artikel 1. Onvoorziene gevallen 
De algemeen directeur beslist, na overleg met de bevoegde opleidingsdirecteur, over dringende en in deze reglementen 
niet opgenomen gevallen. 
 
Art. 2.  
Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 februari 2010 en heft alle andere bepalingen op die strijdig zouden zijn met dit 
raadsbesluit. 
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Nr. 5  Delegatie voor de aanvraag om bijkomende onderwijsbevoegdheid 
  voor het CVO De Nobel binnen de 'oefening Tienen' 
                        (Dienst onderwijs)  

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 

Gelet op  het artikel 42, §1 van het Provinciedecreet; 
 
 
Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs; 
 
 
Gelet op de omzendbrief van 24 oktober 2007 betreffende de organisatie van het 
volwassenenonderwijs - Centra voor Volwassenenonderwijs; 
 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie 'Onderwijs, PIVO en Veiligheid';      
 
 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om de aanvraag om bijkomende onderwijsbevoegdheid 
voor CVO De Nobel binnen de ‘oefening Tienen’ te delegeren naar de deputatie van de 
provincieraad van Vlaams-Brabant; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
De aanvraag om bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO De Nobel binnen de ‘oefening 
Tienen’ wordt eenmalig aan de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant gedelegeerd. 
 
Art. 2. 
Er wordt opdracht gegeven aan de deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant om erover te 
waken dat de aanvragen om bijkomende onderwijsbevoegdheid voor CVO De Nobel binnen de 
‘oefening Tienen’ passen binnen zowel het uniek en specifiek profiel van het provinciaal onderwijs 
als de financiële ruimte zoals voorzien in de begroting 2010 en de meerjarenbegroting. 
 
 
Leuven, 9 februari 2010 
 
 
Van raadswege: 
(g) Marc COLLIER (g)Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
Leuven, 15 februari 2010
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Nr. 6  Provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden in 
  het kader van de bescherming van de biodiversiteit 
  (Dienst leefmilieu) 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 
 
Gelet op de inschrijving op artikel 879/0700/6405 van de provinciebegroting van de nodige 
kredieten voor subsidies voor aankoop van natuurgebieden door erkende natuurverenigingen; 
 
Gelet op het provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van subsidies voor aankoop van 
natuurgebieden, goedgekeurd bij besluit van de provincieraad van 26 september 1995 en gewijzigd 
bij besluit van de provincieraad van 18 februari 1997 respectievelijk 27.10.2004;  
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het B.V.R. van 27.06.2003 rond de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van 
natuurreservaten en terreinbeherende verenigingen en rond de toekenning van subsidies; 
 
Gelet op het provinciaal milieubeleidsplan 2009 – 2013, goedgekeurd door de provincieraad op 16 
juni 2009,  
 
Overwegende dat de volgende strategische doelstelling uit het provinciaal milieubeleidsplan 2009 - 
2013, namelijk '(Samen werken aan) meer biodiversiteit', subdoelstelling 'Gebiedsgericht 
natuurbeleid verder versterken', geïntegreerd en vertaald wordt als centraal beleidsaccent in 
bestaande en nieuwe provinciale beleidsinstrumenten, waaronder ook dit subsidiereglement; 
 
Gelet op de vaststelling dat verwerving van gronden de meest duurzame manier blijft om de 
verschillende functies van biodiversiteit veilig te stellen en optimaal te laten ontwikkelen; 
 
Overwegende dat de terreinbeherende en -verwervende natuurverenigingen een belangrijke actieve 
rol kunnen spelen voor de realisatie van een netwerk aan natuurgebieden in functie van de 
biodiversiteit in de provincie, en een nauwe samenwerking rond dit belangrijke thema wenselijk is; 
 
Overwegende dat er in functie van een optimale ondersteuning van de doelgroep 
natuurverenigingen enerzijds en het optimaal aanwenden van de beschikbare middelen anderzijds, 
er een maximale afstemming met de gewestelijke subsidieregeling ter zake dient te gebeuren; 
 
Gelet op de noodzaak van herkenbaarheid van de provincie op het terrein, als partner voor 
biodiversiteit; 
 
Gelet op de noodzaak van een gepaste ontsluiting met het oog op de openbaarheid en de 
toegankelijkheid van de gebieden, met respect voor het behoud van de kwetsbare en waardevolle 
aanwezige en te ontwikkelen levensgemeenschappen; 
 
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 om het overschrijden van deze termijn te 
sanctioneren; 
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Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie landbouw en leefmilieu d.d. 26 
januari 2010; 
 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 

Enig artikel. 

Het provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden in het kader van de 
bescherming van de biodiversiteit, wordt goedgekeurd. 

Leuven, 9 februari 2010 
 
 
Van raadswege: 
 
 
(g) Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS 
provinciegriffier voorzitter 
 
 
Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie. 
 
 
Leuven, 15 februari 2010 
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Provinciaal subsidiereglement voor de verwerving van gronden  
in het kader van de bescherming van de biodiversiteit 

(gecoördineerde tekst )  
 
 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Doel 
 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de  provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde 
kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kan de deputatie een subsidie toekennen 
aan de daartoe erkende natuurverenigingen in Vlaams-Brabant voor de verwerving van gronden met 
een duidelijk aantoonbare te realiseren meerwaarde voor de biodiversiteit. 
 
 
Hoofdstuk 2. Aanvraagmodaliteiten 
 
Art. 2. Procedure voor het indienen van de aanvraag tot subsidie 
 
2.1. De natuurvereniging die voor toekenning van een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet 
een verzoek indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, te 3010 Leuven.  
 
2.2. De aanvraag om subsidiëring moet ingediend worden vóór 1 maart van het kalenderjaar waarop de 
aanvraag betrekking heeft, op straffe van verval. 
De poststempel geldt als bewijs.  
 
Art. 3. Samenstelling van het dossier van de aanvraag tot subsidie 
 
3.1. Het ingediende dossier (aankoopprogramma) moet minstens volgende gegevens bevatten: 
 
a. een indicatief vijfjarenprogramma van de gronden die de vereniging in de betreffende periode 
verwacht aan te kopen met een aankoopsubsidie van de provincie en eventueel van het Vlaamse 
Gewest, 
 
b. een indicatief aankoopprogramma van de gronden die de vereniging in het betreffende jaar wenst 
aan te kopen met een aankoopsubsidie van de provincie en eventueel van het Vlaamse Gewest, passend 
binnen het indicatief vijfjarenprogramma , met meer specifiek : 
− een kopie van de plannen van aanleg zoals bedoeld in het decreet op de ruimtelijke ordening, 

waarop de aan te kopen gronden aangeduid zijn; 
− een kadastrale beschrijving van de aan te kopen gronden; 
− een precieze opgave van de aan te kopen oppervlakte; 
− een raming van de aankoopprijs, inclusief alle kosten; 
− een precieze opgave van mogelijke subsidies van andere bestuurlijke overheden (i.c. de Europese, 

federale, gewestelijke of gemeentelijke overheden) voor de aan te kopen gebieden, en die eerst 
worden aangesproken; 

− de beoordeling volgens de Biologische Waarderingskaart met beschrijving van de ecologische 
kenmerken van de betrokken gronden met een beknopt overzicht van de aangetroffen fauna en 
flora; 

− een beknopte beschrijving van het beheersplan op korte en lange termijn, inclusief het 
natuureducatief aspect, met eventueel een overzicht van de te nemen maatregelen met het oog op de 
bescherming van de gronden, inclusief de beoogde of te verwachten meerwaarde voor de 
biodiversiteit en in het bijzonder de Provinciale Prioritaire Soorten en hun leefgebieden; 
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− een beknopte omschrijving van het openstellingsscenario met een overzicht van de te nemen 
maatregelen met het oog op de openbaarheid en de toegankelijkheid van de gebieden; 

− een beknopte beschrijving van de (mogelijk) bedreigende knelpunten voor de gebieden; 
− voor nieuwe reservaatsprojecten, een verklaring van de gemeente(n) waarin het project gelegen is, 

waarin ze kennisneemt van de projectperimeter en akkoord gaat met het gegeven dat de vereniging 
er aankoopt met als doel natuurbehoud, -ontwikkeling en -beheer, gekoppeld aan een aangepaste 
ontsluiting; 

− het adres en rekeningnummer waarop een eventuele provinciale bijdrage kan worden gestort. 
 
3.2. Indien het aankoopprogramma zich uitstrekt over verschillende jaren, dient de beoogde timing te 
worden aangegeven. 
 
 
Hoofdstuk 3. Toekenning van de subsidie 
 
Art. 4. Behandeling van de reguliere aanvraag tot subsidie 
 
4.1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en stelt bij 
besluit vast welke geplande verwerving van gronden voor subsidiëring in aanmerking komen. 
 
4.2. In het besluit wordt eveneens vastgesteld welk bedrag van het beschikbaar krediet voor de 
vereniging wordt voorbehouden. 
 
4.3. De aanvrager wordt van die beslissing op de hoogte gebracht vóór 1 mei van het kalenderjaar 
waarop de aanvraag betrekking heeft. 
 
Art. 5. Behandeling van een specifieke aanvraag tot subsidie 
 
5.1. Voor gronden die door een vereniging worden aangekocht buiten het door de deputatie 
goedgekeurde aankoopprogramma, kan de vereniging in de loop van het kalenderjaar altijd een aparte 
aanvraag indienen. 
 
5.2. Het dossier dient aan te geven of het een extra aankoop betreft of een aankoop die een eerder 
geplande aankoop in het door de deputatie goedgekeurde aankoopprogramma vervangt. 
 
5.3. De deputatie zal via een spoedprocedure beslissen over het al dan niet toevoegen van de 
bijkomende aanvraag aan het eerder door de bestendige deputatie goedgekeurde aankoopprogramma, 
en de vereniging hiervan op de hoogte brengen. 
 
5.4. De beslissing vermeldt in voorkomend geval eveneens de wijziging van de provinciale subsidie in 
het totale aankoopprogramma.  
 
5.5. De deputatie kan deze wijziging aanbrengen zonder toestemming van de vereniging.  
 
Art. 6. Bedrag van de subsidie 
 
6.1. Het toegekende subsidiepercentage per aankoop varieert naargelang de gemeente waar het 
aankoopproject gerealiseerd wordt, afhankelijk van de evolutie van de lokale prijzen op de private 
markt. 
Als referentie worden de verkoopprijzen per hectare van landbouwgronden gebruikt. 
De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen aan de hand van de 
gemiddelde prijzen van landbouwgronden die betrekking hebben op alle verkopingen in de gemeente 
van de voorgaande 3 jaar. 
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6.2. De toegekende subsidie bedraagt maximaal: 
- 50 % voor aankopen in gemeenten met gemiddelde prijzen gelegen onder het provinciaal 
gemiddelde, 
- 55 % voor aankopen in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 0 en 25 % boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, 
- 60 % voor aankopen in gemeenten met gemiddelde prijzen die tussen 25 % en 50 % boven het 
provinciaal gemiddelde liggen, 
- 65 % voor aankopen in gemeenten met gemiddelde prijzen die meer dan 50 % boven het provinciaal 
gemiddelde liggen,  
alle kosten inbegrepen. 
 
Het provinciaal gemiddelde is de som van de gemiddelde prijzen in alle Vlaams-Brabantse gemeenten 
van alle verkopen van landbouwgronden van de voorgaande 3 jaar. 
 
6.2. De deputatie kan per aankoopprogramma een plafond aan de provinciale subsidie bepalen. 
 
6.3. De concrete provinciale subsidie wordt vastgelegd op basis van het aandeel van de subsidies van 
de andere bestuurlijke overheden. 
De cumulatie van provinciale en gewestelijke subsidies kan maximaal 90 % van de totale kosten van 
het aankoopprogramma bedragen. 
De vereniging zal altijd minimaal 10 % van de totale kosten via eigen middelen, waartoe ook Europese 
of gemeentelijke subsidies worden gerekend, moeten dragen. 
 
Art. 7. Uitbetaling 
 
7.1. Van de toegekende subsidie wordt 50 % gestort op de rekening van de vereniging binnen 2 
maanden na de betekening van het subsidiebesluit aan de betrokken vereniging. 
 
7.2. Het saldo wordt overgemaakt na afloop en evaluatie van het aankoopprogramma door de 
bevoegde administratie en na goedkeuring door de deputatie. 
 
7.3. De evaluatie gebeurt op basis van een afrekeningsdossier dat moet worden voorgelegd vóór 1 
maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de subsidie werd toegekend. 
De poststempel geldt als bewijs. 
 
7.4. Het afrekeningsdossier omvat minstens de volgende gedetailleerde gegevens: 
- de oppervlakte per gebied, 
- de ligging per gemeente, 
- het aankoopbedrag per gebied, inclusief alle kosten, 
- een afschrift van de aankoopaktes en betalingsbewijzen,  
- een beeld van de financiering per aankoop door eventuele verschillende financieringsbronnen,  
- de balans en resultatenrekening (cf. art.8). 

 
7.5. Indien de uiteindelijke kosten lager uitvallen dan de vooropgestelde begroting van het 
aankoopprogramma, wordt het saldo van de provinciale subsidie proportioneel in mindering gebracht. 
De kosten die de vooropgestelde begroting overschrijden, vallen ten laste van de vereniging. 
 
7.6. De provincie zal aan de vereniging geenszins intresten verschuldigd zijn voor een eventuele 
laattijdige betaling van het saldo. 
 
7.7. De deputatie zal de terugbetaling van de op grond van dit reglement uitgekeerde subsidies 
vorderen indien blijkt dat: 
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1° Deze subsidies werden verkregen op grond van valse verklaringen of documenten of indien de 
subsidies geheel of gedeeltelijk werden aangewend buiten de provincie Vlaams-Brabant; 

2° De via dit reglement verworven eigendommen vervreemd of verhuurd worden zonder voorafgaande 
toestemming van de deputatie overeenkomstig artikel 10.1; 

3° Voor de via dit reglement verworven natuurgebieden geen aanvraag om erkenning als 
natuurreservaat werd ingediend of het beheer niet ter goedkeuring werd voorgelegd overeenkomstig 
artikel 11. 

4° De bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; 
5° De voorgeschreven termijnen voor het indienen van bewijsstukken niet werden gerespecteerd. 
De terugvordering kan eventueel gebeuren door afhouding van het terug te vorderen bedrag op de later 
toegekende subsidies in het kader van dit reglement. 
 
Daarnaast kan de deputatie in de voornoemde gevallen de uitbetaling van de reeds toegekende, maar 
nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies stopzetten, of de subsidieaanvrager uitsluiten van 
verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 
 
 
Hoofdstuk 4. Algemene toepassings- en controlemaatregelen 
 
Art. 8. Controle 
 
Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, is de begunstigde er in ieder geval toe gehouden om: 
- de subsidie te gebruiken voor het doel waarvoor ze werd toegekend; 
- elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant toestemming te 

verlenen om eventueel ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren en 
inzage in de boekhouding te verlenen; 

- jaarlijks voor 1 maart de balans en resultatenrekening van het voorgaande jaar te bezorgen, 
alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand. 

 
Art. 9. Verbod 
 
Subsidies kunnen niet worden toegekend voor de aankoop van gronden die eerder via 
overheidstoelagen werden aangekocht. 
 
Art. 10. Bestemming  
 
10.1. De bestemming van de te verwerven gronden in het aankoopprogramma moet uitdrukkelijk in de 
aankoopakte worden omschreven. 
Diezelfde gronden mogen niet aan hun bestemming van natuurgebied worden onttrokken, noch 
oneigenlijk gebruikt worden, noch vervreemd of verhuurd worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de deputatie. 
De deputatie kan aan de toestemming voorwaarden verbinden. 
 
10.2. Verwerving van gronden in de beleidsmatig herbevestigde agrarische bestemmingen (cf. 
omzendbrief RO/2005/01) komt niet in aanmerking voor subsidiëring. 
De beperking volgt de volgende regels:  
a.    de beperking is niet van toepassing op de reeks “agrarische gebieden met ecologisch belang” 

(i.c. agrarische gebieden met ecologisch belang, valleigebieden, brongebieden en agrarische 
gebieden met bijzondere waarde);  

b.    de beperking is niet van toepassing voor aankopen van gronden in het kader van een 
grondenbank of in het kader van het uitruilen van landbouwgronden;  

c.    onverminderd a en b: subsidiëring van de verwerving van nieuwe percelen binnen de 
uitbreidingsperimeter van erkende reservaten of van percelen waarvoor een erkenningsaanvraag 
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lopende is, zijn in zuiver agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied enkel 
mogelijk in de volgende situaties:  
i.    ofwel zijn het gronden die een actuele hoge natuurwaarde hebben en weinig geschikt zijn 

voor normaal landbouwgebruik in de betrokken landbouwstreek en waarvoor de aankoop de 
agrarische structuur niet aantast;  

ii.   ofwel zijn het gebieden met een hoge actuele of potentiële natuurwaarde en lage 
landbouwwaarde die in het kader van een goedgekeurd richtplan van een 
landinrichtingsproject hiertoe zijn aangewezen en waarvan de aankoop de agrarische 
structuur niet aantast.  

iii.   Hierbij wordt de subsidiëring van de aankoop van deze gronden beperkt in omvang: 
maximaal 10% van de aankoopsubsidies mag betrekking hebben op de aankoop van deze 
gronden, voor zover deze gronden gedurende de laatste 5 jaar in gebruik waren bij een 
beroepslandbouwer.  

 
10.3. Verwerving van gronden in de agrarische bestemmingen, afgebakend via een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan, komt niet in aanmerking voor subsidiëring. 
 
Art. 11. Erkenning 
 
11.1. De vereniging moet een aanvraag indienen om de door de provincie ondersteunde verworven 
gronden te laten erkennen als natuurreservaat, krachtens het Besluit van de Vlaamse Regering van 
27.06.2003 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en 
van terreinbeherende natuurverenigingen en betreffende de toekenning van subsidies, binnen 24 
maanden volgend op de datum van ondertekening van de aankoopakte. 
 
11.2. Zolang het natuurgebied niet erkend werd of wordt als natuurreservaat door het Vlaamse Gewest 
zal de vereniging het beheersplan vóór de uitvoering ervan ter goedkeuring voorleggen op eenvoudig 
verzoek van de deputatie. 
 
Art. 12. Toegankelijkheid 
 
De gebieden dienen voldoende openbaar en toegankelijk gemaakt te worden voor bezoekers, uiteraard 
met respect voor het behoud van de kwetsbare en waardevolle aanwezige en te ontwikkelen 
levensgemeenschappen. 
 
Art. 13. Overdracht 
 
Indien de vereniging definitief ophoudt te bestaan (dus niet indien ze wordt geïntegreerd in een 
overkoepelende vereniging) of zich niet meer in staat acht om de door de provincie ondersteunde 
natuurgebieden verder in stand te houden, verbindt ze zich ertoe deze projecten kosteloos aan de 
medefinanciers (i.c. de provincie en/of het Vlaamse Gewest) over te dragen. 
 
Art. 14. Toezicht 
 
Zowel in de loop van het aankoopprogramma als nadien bij het beheer van de door de provincie 
ondersteunde natuurgebieden, dient de natuurvereniging toezicht te verlenen aan de bevoegde 
provinciale administratie. 
 
Art. 15. Communicatie 
 
15.1. De natuurvereniging verbindt zich ertoe op informatieborden en in alle publicaties (inclusief 
website) en persberichten in verband met de uitvoering en de resultaten van het aankoopprogramma 
gebruik te maken van het logo van de provincie Vlaams-Brabant en de volgende zin te vermelden: 
“met de steun van en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, partner voor Biodiversiteit”  
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15.2. Bij de beoordeling van het aankoopprogramma zal de provincie aangeven op welke manier 
eventuele perscontacten (bv. bij openingen van reservaten, open natuurdagen, activiteiten voor het 
grote publiek, …) in overleg kunnen georganiseerd worden. 
 
Art. 16. Gebiedsgerichte benadering 
 
16.1. Minimaal 1/3 van het beschikbaar subsidiebudget moet in 1 arrondissement gerealiseerd 
worden. 
 
16.2. Daarnaast kan, ter versterking van zowel provinciale gebiedsgerichte initiatieven als de lokale of 
regionale initiatieven van de verenigingen, en na voorafgaand overleg, een bepaald deel van het 
beschikbaar budget voorbehouden worden voor investering in bepaalde regio’s. 
 
Art. 17. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2010 en vervangt het provinciaal reglement inzake de 
toekenning van subsidies voor aankoop van natuurgebieden van 27.10.2004. 
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Nr. 7  Bijlage 
  Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant - jaargang 2009.   
  Alfabetische inhoudsopgave per rubriek 
 
   
INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2009                                                                 nr.             blz. 
 
 
Reglementen en verordeningen van de provincieraad 
 
 
 
Begroting, belastingen en financiën 
 
 
 
Begroting 2009: eerste reeks begrotingswijzigingen 
gewone ontvangsten en uitgaven; 
buitengewone ontvangsten en uitgaven; 
Besluiten 
- Eerste besluit - kredietwijzigingen; 
goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 3 maart 2009 10 36 
 
Begroting 2009: tweede reeks begrotingswijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 28 april 2009 15 53 
 
Begrotingswijziging 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 40 358 
 
Begroting 2009: derde reeks begrotingswijzigingen 
Besluit van de provincieraad van 24 november 2009 48 388 
 
Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van  
de provincie voor het jaar 2008 
Besluit van de provincieraad van 1,8 en 9 december 2009 53 435 
 
Begrotingsontwerp der ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2010 
Besluit van de provincieraad van 1,8 en 9 december 2009 54 436 
 
 
 
Provinciepersoneel 
 
 
 
Rechtzetting 
Nieuwe personeelsformatie: goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 2, 9 en 10 december 2008 3 11 
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2009                                                                 nr.             blz. 
 
Vaststelling van rechtspositieregeling voor het niet-onderwijzend personeel;  
goedkeuring van de bijlagen bij de rechtspositieregeling 
Besluit van de provincieraad van 28 april 2008 16 69  
 
Aanpassing personeelsformatie  
Besluit van de provincieraad van 24 november 2009 52 433  
 
 
 
Provincieraad 
 
 
 
Huishoudelijk reglement provincieraad: aanpassingen n.a.v.wijzigingen  
Provinciedecreet   
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 39 302 

 
 
 

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
 
 
 
Diest - provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving 
Diest' - definitieve vaststelling 
Besluit van de provincieraad van 28 april 2008 17 190 
 
 
 
Reglementen 

 
 
 

Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur van  
de provinciale onderwijsinstellingen: goedkeuring  
Besluit van de provincieraad van 13 januari 2009 2 3 
 
Wijziging van de reglementen betreffende: 
de inning van de provinciebelasting op de vergunningsplichtige bedrijven; 
de inning van de provinciebelasting op de bank- en financieringsinstellingen, 
van de provinciebelasting op de aanplakborden en 
van de provinciebelasting op de jachtverloven: 
goedkeuring 
Besluit van de provincieraad van 3 februari 2009 7 17 
 
Nieuw provinciaal politiereglement op de buurtwegen 
Besluit van de provincieraad van 28 april 2009 14 49 
 
Reglement tot invoering van een medaille voor verdienste van de provincie  
Vlaams-Brabant  
Besluit van de provincieraad van 28 april 2009 18 193 
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2009                                                                  nr.            blz. 
 
Provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor dak-  
en buitenmuurisolatie 
Besluit van de provincieraad van 28 april 2009 19 197 
 
Opheffing 'Provinciaal reglement betreffende de toekenning van projectsubsidies  
aan Vlaams-Brabantse musea' en invoering 'Reglement voor projectsubsidies ter  
ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant' en 'Reglement voor projectsubsidies  
voor historisch onderzoek in Vlaams-Brabant' 
Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 21 204 
 
Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan grensoverschrijdende 
uitwisselingsprojecten 
Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 22 216 
 
Nieuw provinciaal subsidiereglement woonomgeving Vlaams Strategisch Gebied  
Brussel en kleinstedelijke gebieden   
Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 23 220 
 
Nieuw provinciaal subsidiereglement inzake de toekenning van subsidies voor  
initiatieven ter bevordering van de sociale cohesie 
Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 24 226 
 
Wijzigingen in de provinciale reglementen structurele subsidies sociaal-cultureel werk   
Besluit van de provincieraad van 16 juni 2009 25 231 
 
Aanpassing provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor  
regionale netwerkstructuren in het jeugdwerk 
Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 28 249 
 
Wijziging van het provinciaal reglement op het gebruik van de infrastructuur  
van de provinciale onderwijsinstellingen 
Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 29 259 
 
Nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan  
arbeidszorginitiatieven in Vlaams-Brabant: goedkeuring 
opheffing van de bestaande reglementering 
Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 30 268 
 
Nieuw provinciaal reglement betreffende de toekenning van een investeringssubsidie  
aan startende ondernemers: goedkeuring 
opheffing bestaand reglement 
Besluit van de provincieraad van 30 juni 2009 31 274 
 
Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van de gemeenten bij de  
aanstelling van een erkend bodemsaneringsdeskundige (EBSD) bij acute  
bodemverontreiniging of schadegeval 
Besluit van de provincieraad van 22 september 2009 35 284 
 
Nieuw provinciaal reglement betreffende het ter beschikking stellen van de  
eenvormige verpakking door de provincie Vlaams-Brabant voor de promotie  
van Vlaams-Brabantse streekproducten 
Besluit van de provincieraad van 22 september 2009 36 290 
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2009                                                                  nr.            blz. 
 
Aanpassing provinciaal subsidiereglement in het kader van MOSmobi 
Besluit van de provincieraad van 22 september 2009 37 294 
 
Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de sportpromotionele  
werking van de Vlaams-Brabantse gemeenten 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 41 360 
 
Provinciaal subsidiereglement voor bovenlokale sportverenigingen die met topsporters  
via initiaties jongeren aanzetten meer te bewegen 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 42 366 
 
Nieuw reglement betreffende de subsidiëring van lokale en regionale 
vrijwilligersbeurzen 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 43 371 
 
Provinciaal reglement voor het toekennen van aanpassingspremies van woningen  
voor ouderen en personen met een handicap 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 44 374 
 
Opheffing van het provinciaal reglement van 31 maart 1998 betreffende de toekenning  
van subsidies aan consultatiebureaus voor personen met een handicap 
Besluit van de provincieraad van 20 oktober 2009 45 378 
 
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   
Besluit van de provincieraad van 10 november 2009 46 379 
 
Reglement op de verhuur van zalen in de provinciedomeinen 
Besluit van de provincieraad van 24 november 2009 49 417 
 
Wijziging van het huishoudelijk reglement betreffende de functie van conciërge  
in de gebouwen van de provincie Vlaams-Brabant 
Besluit van de provincieraad van 24 november 2009 50 424 
 
Toekenningscriteria provinciaal ereteken voor mandatarissen  
Besluit van de provincieraad van 24 november 2009 51 432 
 
Reglement voor indeling en structurele subsidiëring van Vlaams-Brabantse musea  
op regionaal niveau 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 55 438 
 
Provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies voor het geven van  
woonadvies door regionale dienstencentra 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 56 444 
 
Reglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake gezondheidsbevordering  
en ziektepreventie 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 57 447 
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INHOUD BESTUURSMEMORIAAL 2009                                                                  nr.            blz. 
 
Opheffing van het provinciaal reglement van 20 november 2001 inzake de  
toekenning van subsidies voor investeringen en uitrustingen van erkende dierenasielen 
in Vlaams-Brabant   
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 58 451 
 
Provinciaal reglement inzake de toekenning van een investeringstoelage voor  
Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang (IBO): wijziging 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 59 452 
 
Subsidiereglement Kleur Bekennen Kids 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 60 457 
 
Aanpassing provinciaal reglement uitleendienst 
Besluit van de provincieraad van 1, 8 en 9 december 2009 61 461 
 
 
 
Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet. 
 
 
 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 13 januari 2009 1 1 
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van 3 en 17 februari 2009 6 15 
Overzichtslijsten van de raadsbesluiten van de vergadering van 3 maart 
en 17 maart 2009 9 34 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 28 april 2009 13 46 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 19 mei 2009 
en 16 juni 2009 20 200 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 30 juni 2009 27 247 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 8 september 2009 33 280 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 22 september 2009 en 
van 6 oktober 2009 34 281 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 20 oktober 2009 en 
van 10 november 2009 38 299 
Overzichtslijst van de raadsbesluiten van de vergadering van 24 november 2009, 
van 1, 8 en 9 december 2009 47 384 
 
 
 
 
Omzendbrieven van federale en regionale overheden 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
De minister van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief PLP 45 van 24 november 2008 betreffende de onderrichtingen voor het  
opstellen van de politiebegroting voor 2009 ten behoeve van de politiezones -  
Algemene directie - Veiligheid en Preventie - Directie Politiebeheer 4 13 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken 
De minister van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief GPI 65 van 27 februari 2009 betreffende de basisuitrusting en de algemene  
functie-uitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus 12 45 
 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
De minister van Binnenlandse Zaken 
Omzendbrief GPI 39octies van 28 februari 2009 betreffende de steun  
in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie.  
Principes en facturatie. 26 246  
 
 
 
 
Wettelijke bekendmakingen 
 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 8 33 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 11 44 
Diplomatiek en consulair korps - Consulaten-generaal 32 279 
 
 
 
 
Andere berichten 
 
Herinnering - Bestuursmemoriaal 2009 
vernieuwing abonnement  5 14 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


