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Nr. 44 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 23 november 2010

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 117 Aanpassingen reglementen over het toekennen van 
huisvestingsleningen voor aankoop, bouw en renovatie van 
woningen:
goedkeuring.

2. 119 Opheffing van de provinciale reglementen voor de toekenning van 
een premie voor dak- en buitenmuurisolatie en voor de toekenning 
van een premie voor een zonneboiler:
goedkeuring.

3. 120 Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-
Brabantse kringloopcentra en hergebruikcentra - opheffing van 
het provinciaal subsidiereglement voor de Koepel van Vlaamse 
Kringloopcentra (KVK) en kringloopcentra van 17 december 
2002:
goedkeuring.

4. 121 Goedkeuring van het provinciaal reglement inzake de 
professionalisering van de sociale economie in Vlaams-Brabant -
opheffing van de bestaande reglementering:
goedkeuring.

5. 122 Wijziging reglement betreffende de subsidiëring van lokale en 
regionale vrijwilligersbeurzen:
goedkeuring.

6. 123 Machtiging tot sluiten van een erfpachtovereenkomst voor een 
perceel grond voor een gasdistributiecabine te Leuven, Wijnpers 
en goedkeuring van de voorlopige erfpachtovereenkomst:
goedkeuring.

7. 124 Levering van ademhalingsbeschermingstoestellen en 
ademluchtflessen: opleidingscentrum voor de brandweer PIVO:

− goedkeuring van het bestek en vaststelling van de wijze van 
gunnen;
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− uitgave geraamd op 130.000 euro (btw inbegrepen);
goedkeuring.

8. 125 Intergemeentelijke vereniging Haviland: buitengewone algemene 
vergadering:
- aanwijzing van een vertegenwoordiger:
goedkeuring.

9. 126 Intergemeentelijke vereniging 'Hofheide':
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de  
buitengewone algemene vergadering van 14 december 2010 
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

10. 127 Vervanging twee effectieve leden, onder wie de ondervoorzitter, en 
één plaatsvervangend lid van PROCORO:
goedkeuring.

11. 128 Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven 
opvoedingsondersteuning tijdens de Vlaamse 'week van de 
opvoeding':
goedkeuring.

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie.

Leuven, 1 december 2010
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 7 december 2010

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 130 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen van 
de provincie voor het jaar 2009:
goedkeuring.

2. 131 Kennisgeving:
Provinciedecreet van 9 december 2005 - Besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 
2005 en ter uitvoering van de artikelen 90 en 161 van het 
Provinciedecreet van 9 december 2005: rapportering van de 
financieel beheerder aan de provincieraad en de deputatie:
kennisneming.

3. 132 Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en uitgaven voor 
het begrotingsjaar 2011:
bespreking wordt verdergezet op 14 en 15 december 2010.

4. 134 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare 
gestolen vaste activa:
goedkeuring.

5. 135 Waarderingsregels voor de jaarlijkse voorziening voor hangende 
rechtsgedingen:
goedkeuring.

6. 136 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting 
van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 15 
december 2010 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring.

7. 137 Afvaardiging provincieraad in de algemene vergadering IGO 
Leuven op donderdag 16 december 2010:
goedkeuring.
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8. 138 Intergemeentelijke vereniging Havicrem:
- aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 

buitengewone algemene vergadering van 15 december 2010
- bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

9. 139 Vervanging Damien Thierry als vertegenwoordiger in de algemene 
vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw:
goedkeuring.

10. 140 Provinciale School voor het Buitengewoon lager Onderwijs 'PSBO 
- De Sterretjes' bouw van de nieuwe passiefschool deel 1 'ruwbouw 
en afwerking' wijziging van de wijze van gunnen na openbare 
aanbesteding:
goedkeuring.

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 14 december 2010

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

10 132 Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en uitgaven voor 
het begrotingsjaar 2011: vervolg:

- gewone ontvangsten en uitgaven;
- buitengewone ontvangsten en uitgaven:

goedkeuring.

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 15 december 2010

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 141 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling:
goedkeuring

2. 142 Aanpassing organogram:
goedkeuring.

3. 143 Goedkeuring van een bijzonder bestek betreffende de installatie 
van PV-panelen op de daken van de provinciale instellingen:

- het maximumbedrag van de begrote uitgaven komt op 
1.700.000 euro over 20 jaar (excl. aankoopoptie: 10.000 euro);

- het geraamde maximumbedrag van de opbrengsten komt op 
2.000.000 euro over 20 jaar;

goedkeuring.



227

4. 144 Het opstarten van een gunningsprocedure voor 'De levering van de 
nodige ondersteuning voor de migratie van de pc desktop 
omgeving van het provinciebestuur Vlaams-Brabant':

- goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen;
- de uitgaven voor de begeleidingsopdracht worden geraamd op 

300.000 euro, inclusief btw;
- de uitgaven voor de aankoop van de noodzakelijke licenties 

voor de beheersoftware worden geraamd op 100.000 euro, 
inclusief btw;

- de uitgaven voor het jaarlijks onderhoud van de beheersoftware 
worden geraamd op 35.000 euro, inclusief btw;

goedkeuring.

5. 145 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de 'levering, 
bedrijfsklare installatie, dienstverlening en onderhoudscontract 
met SLA voor een telefonieoplossing voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant':

- goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen;
- de uitgaven voor de uitbouw van de nieuwe telefonieomgeving 

voor het provinciehuis worden geraamd op 300.000 euro over 
de loop van het raamcontract;

- de uitgaven voor het jaarlijks onderhoud worden geraamd op 
30.000 euro;

goedkeuring.

6. 146 Statutenwijziging Toerisme Vlaams-Brabant vzw i.f.v. het Decreet 
op de Toeristische Samenwerkingsverbanden:
goedkeuring.

7. 147 Provinciedomein Kessel-Lo: aanleg wasplaats en verharding aan 
loods:

- goedkeuring bijzonder bestek - vaststelling van de wijze van 
gunnen;

- raming van de kosten voor de werken voor een bedrag van 
178.879,02 euro, btw inbegrepen);

goedkeuring.

8. 148 Provinciedomein Halve Maan Diest: de heraanleg van 
wandelpaden tussen de Saspoort en de Schaffensepoort:

- goedkeuring van het dossier en vastlegging van de wijze van 
gunnen;

- ramingsstaat voor een bedrag van 167.320,01 euro, btw 
inbegrepen);

goedkeuring.

9. 149 Aanwijzing van de effectieve en plaatsvervangende 
onderwijsdeskundige van de provincie Vlaams-Brabant bij  
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw' en 'Provinciaal Onderwijs 
Vlaanderen - Pedagogische Ondersteuning vzw':
goedkeuring.

Deze overzichtslijsten van de raadsbesluiten worden opgenomen in het bestuursmemoriaal van de 
provincie. Leuven, 16 december 2010
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Nr. 45 Aanpassingen reglementen over het toekennen van huisvestings-
leningen voor aankoop, bouw en renovatie van woningen
(Directie sociaal beleid - dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de strategische doelstellingen 2007-2012 inzake betaalbaar wonen, woningaanpassing, 
woningkwaliteit en duurzame energiezuinige woningen;

Gelet op de besluiten van de provincieraad van 29 juni 1995, 19 maart 1996, 17 november 1998, 15 
februari 2000, 2 december 2003 en 12 september 2006 tot vaststelling van de reglementen voor het 
toekennen van leningen bij onderhandse akte voor het bouwen, aankopen en renoveren van 
woningen;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëring en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de inschrijving in de provinciebegroting 2011 van de kredieten op artikels 923/0720/2900 
en 922/0740/2900;

Overwegende dat, rekening houdende met enerzijds de evolutie in de verschillende sectoren van de 
huisvestingsmarkt en anderzijds de evaluatie van de reglementeringen zelf,   aanpassingen 
noodzakelijk zijn;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie Welzijn, gezondheidbeleid en 
woonbeleid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De reglementen, als bijlage bij dit besluit, inzake het toekennen van huisvestingsleningen voor 
aankoop, nieuwbouw en renovatie van woningen, worden goedgekeurd.

Leuven, 23 november 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, 1 december 2010
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Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het 
bouwen en aankopen van een woning

Artikel 1

Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een bijkomende lening toegekend 
worden aan personen die een hoofdlening aangaan bij een kredietinstelling met het oog op het 
bouwen of aankopen van een woning, volledig bestemd voor de huisvesting van de aanvragers.  De 
woning dient gezond of verbeterbaar te zijn, alsook aangepast aan de noden van het gezin.

Art. 2 Voorwaarden te vervullen door de aanvragers

 Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere 
onroerende goederen, waarvan het totaal kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.

 Bij het kredietorganisme de maximumlening verkrijgen die hen kan worden toegekend in het 
kader van zijn reglementering.  Deze lening moet daarenboven ten minste 60 % bedragen van de
geschatte waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen).

 Het bedrag van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers van het derde jaar dat de 
aanvraag voorafgaat mag niet hoger liggen dan de maxima waarvan sprake in bijlage 1.

 De aanvragers moeten na aftrek van de te betalen maandelijkse aflossingen voor de 
verschillende leningen minstens beschikken over volgend inkomen:

- 640 euro voor 1 persoon
- 790 euro voor 2 personen
- 930 euro voor 3 personen
- 1.080 euro voor 4 personen
- 1.220 euro voor 5 personen
- + 130 euro per bijkomend kind ten laste.
Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).

Art. 3 Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen

 De totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen) zal na 
de werken de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen van de voorbijgaande drie jaar niet 
mogen overschrijden.

De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, zoals bepaald in 
bijlage 2, aan de hand van de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande jaren. 
Wat de totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het onroerend goed betreft die dient in 
aanmerking genomen te worden, zal de deputatie zich steunen op de schatting van de organisatie die 
de hoofdlening toestond.
Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte wordt de 
maximum geschatte waarde met 12.400 euro verhoogd.

 Komen niet in aanmerking:
- onbewoonbare woningen
- gebouwen van de horecasector
- gebouwen waarvan meer dan 30 m2 bestemd is voor de uitoefening van een beroep of voor 

handel drijven.
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 De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 4 Modaliteiten van de lening

 De leningsaanvraag moet op het daartoe bestemde formulier, vergezeld van de vereiste 
documenten,  ingediend worden per aangetekende brief binnen een termijn van 3 maanden na de 
ondertekening van de akte der hoofdlening voor de aankoop van een woning en binnen een 
termijn van 18 maanden na de ondertekening der akte van hoofdlening indien het bouwen 
betreft.  De poststempel zal als bewijs gelden.  Het voornoemd formulier kan bij gewone 
aanvraag verkregen worden bij het provinciebestuur.

 Het maximumbedrag van de lening bedraagt 20.000 euro.

De lening wordt als volgt berekend:
het verschil tussen de geschatte waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond 
inbegrepen) en het bedrag van de aangegane leningen.

Indien echter, in geval van aankoop van een onroerend goed, de aankoopprijs vermeerderd met de 
aankoopkosten lager is dan de geschatte waarde in gedwongen verkoop wordt het maximumbedrag 
van de lening als volgt berekend:

het verschil tussen de aankoopprijs vermeerderd met de aankoopkosten en het 
nettobedrag der aangegane leningen.

De som van de toegekende leningen (provincielening inbegrepen) mag niet meer bedragen dan 100 
% van de aankoopkosten (aankoopprijs + kosten akte van aankoop) of 100 % van de totale 
bouwkosten.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte wordt het 
maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.

 Het totaal van de toegekende provinciale tegemoetkomingen inzake huisvesting (lening aankoop 
of nieuwbouw + lening voor werken) zal voor eenzelfde persoon echter het bedrag van 35.000 
euro niet mogen overschrijden (40.000 euro voor gezinnen met 3 kinderen ten laste of met een 
gehandicapte).

 Het toe te kennen leningsbedrag mag niet lager liggen dan 2.500 euro.

 De leningen worden toegekend tegen een intrestvoet van 2 %. De inkomstengrens wordt 
bepaald zoals in de bijlage 1.

De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de 
hele leningsduur.
De intrestvoet die door de provincie Vlaams-Brabant wordt aangerekend voor nieuw af te sluiten 
leningscontracten wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld volgens de volgende 
indexeringsformule:

g = gemiddelde van de referte-indexen E  (lineaire obligaties 5 jaar) van de voorbije zes maanden, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door de Controledienst van de Verzekeringen krachtens 
artikel 9 § 1  van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

v = van kracht zijnde intrestvoet
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r = van kracht zijnde referte-index

i = nieuw berekende intrestvoet

formule:   i = v x g
                           r
De effectief door de provincie aan te rekenen intrestvoet wordt slechts aangepast indien het verschil 
tussen v (van kracht zijnde intrestvoet) en i (nieuw berekende intrestvoet) minstens 0,50 % 
bedraagt.”

 De duur van de lening zal naar keuze van de lener vastgesteld worden zonder dat evenwel de 
duur van 20 jaar mag worden overschreden en op dergelijke wijze dat de lening volledig 
afbetaald is op het ogenblik dat de lener de leeftijd van 60 jaar bereikt.

 Alle vervroegde terugbetalingen zullen toegelaten worden en zullen naar goeddunken van de 
lener kunnen gebeuren. Zij zullen aanzien worden als gedaan zijnde op het einde van het jaar en 
zullen aanleiding geven tot een vermindering van de duur van het contract, terwijl de 
maandelijkse afbetalingen zoals tevoren vastgesteld blijven.

 De leningen zullen aan de provincie terugbetaald worden door middel van vaste annuïteiten 
welke de intrest en de progressieve afbetalingen van het kapitaal zullen omvatten en betaalbaar 
zijn bij middel van gelijke twaalfden tussen de vijfde en de tiende van elke maand.  De eerste 
maandelijkse storting zal verschuldigd zijn op, en het geleende kapitaal zal intrest voortbrengen 
vanaf de eerste van de maand volgend op een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
datum van de ondertekening van de leningakte.  De provincie zal op naam van de leners een 
rekening openen die zal gedebiteerd worden met het geleend kapitaal en gecrediteerd  worden 
met de gedane terugbetalingen.  

Op 31 december van elk jaar zal het debet verhoogd worden met de voor het verlopen jaar 
verschuldigde intresten, de rekening zal worden vastgesteld en afgesloten en het saldo opnieuw 
worden overgedragen.

Voor het berekenen van de intresten zullen de terugbetalingen beschouwd worden als gedaan zijnde 
op het einde van het jaar.

 De ondertekening van de leningsakte moet plaatshebben binnen 365 dagen lopend vanaf de 
datum van de beslissing van de deputatie waarop de lening werd toegekend.  Op een 
gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden kan de deputatie deze termijn verlengen.

 De akte tot toekenning van de bijkomende lening zal ondertekend worden wanneer de 
hoofdlening, toegekend door de financieringsmaatschappij, naar rata van ten minste 
75 % zal uitbetaald zijn.  Het bedrag van de lening zal in principe aan de leners uitbetaald 
worden na het volbrengen van de administratieve vereffeningsformaliteiten, namelijk ongeveer 
4 tot 6 weken na de ondertekening van de leningsakte.

Art. 5 Waarborgen

 De terugbetaling van het saldo van de provincielening zal gedekt worden door een
levensverzekering met enige premie.  Zij zal afgesloten worden bij de verzekeringsmaatschappij 
die aangesteld wordt door de deputatie, op het hoofd van de lener die op het ogenblik van de 
aanvraag het hoogste inkomen heeft.  Indien deze lener geen levensverzekering kan aangaan 
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dient deze op het hoofd van de andere lener genomen.

Ingeval deze maatschappij zou weigeren de voornoemden op het leven te verzekeren, maar er 
andere Belgische of in België gevestigde maatschappij bereid zou zijn dit wel te doen, dan is de 
belanghebbende gehouden deze verzekering af te sluiten.

De vrijstelling van de verplichting een levensverzekering aan te gaan zal gebeurlijk slechts om 
hoogst dwingende redenen door de deputatie verleend worden.

De provincie Vlaams-Brabant stort zelf aan de verzekeringsmaatschappij het bedrag van de 
enige premie bij voorafneming op het bedrag van de toegekende lening.

 Van het leningsbedrag wordt tevens een percentage van 1 % afgehouden dat in het 
waarborgfonds gestort wordt. 
Dit waarborgfonds is bestemd om de risico’s voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig 
reglement te dekken.

 Als bijkomende waarborg van de aangegane verbintenissen, voor geval de leners in gebreke 
zouden blijven op de vastgestelde vervaldagen, de betalingen te doen, hen opgelegd krachtens 
de leningsakte en na aangemaand te zijn geweest bij eenvoudig aangetekende brief waaraan 
geen gevolg werd gegeven gedurende de 15 dagen daaropvolgend, verbinden de leners zich ten 
gunste van de provincie Vlaams-Brabant en zoals bepaald in de leningsakte, het voor afstand 
vatbare gedeelte van hun wedde, salaris en van alle gelden die hen, te welken titel ook, zouden 
toekomen, af te staan.

Art. 6 Opvorderbaarheid van de schuldvordering

De schuldvordering van de provincie, kapitaal en intresten zal onmiddellijk kunnen ingevorderd 
worden in volgende gevallen:

1. Indien het goed aangeslagen of geheel of gedeeltelijk verkocht wordt;
2. Indien het beschadigd, slecht onderhouden is of indien men er de aard zelf van verandert;
3. Indien in het gebouw een bedrijvigheid uit de horecasector wordt uitgeoefend;
4. Indien men het bestemt als handelshuis of voor de uitoefening van een beroep behalve wanneer 

de oppervlakte van de lokalen, onafscheidelijk verbonden met de handel of het beroep, geen 30 
m2 bedraagt;

5. Indien het niet verzekerd is tegen brand, bliksem of ontploffingen voor zijn algehele 
bouwwaarde of zijn werkelijke waarde bij een Belgische of een in België gevestigde 
maatschappij en indien de premies voor deze verzekering niet regelmatig gekweten worden;

6. Indien het niet volledig bewoond wordt door de aanvragers van de provinciale lening;
7. Indien de leners weigeren de bezoeken toe te staan of de bewijzen te leveren bepaald bij het 

hiernavolgende artikel 8;
8. Indien de maandelijkse afbetalingen niet meer geschieden sedert 2 maanden onder voorbehoud 

der uitstellen die bij wijze van uitzondering door de deputatie toegestaan worden op grond van 
een gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden;

9. Indien de leners om het even welke bepaling van dit reglement of van de leningsakte 
overtreden;

10. Indien de hoofdlening, toegestaan door het lenend organisme, opvorderbaar wordt;
11. Indien het goed geheel of gedeeltelijk in huur gegeven wordt door de aanvragers van een 

provinciale lening.
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In geval van verhuur of indien de aanvrager het goed niet langer bewoont kan de deputatie toestaan 
dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door verhoogde maandelijkse betalingen.
De verhoogde maandelijkse betalingen moeten minstens het dubbele bedragen van de 
oorspronkelijke betalingen en het maximumbedrag dat zal opgelegd worden bedraagt 
400 euro.

Art. 7

Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners 
ertoe gehouden de kosten van tenuitvoerbrenging te betalen.

Art. 8

Gedurende de volledige leningsduur zal de deputatie het recht hebben de woning door de hiervoor 
aangestelde ambtenaren te laten bezoeken en zij zal van de leners kunnen eisen dat zij het bewijs 
voorleggen van de regelmatige betaling der verzekeringspremie bepaald bij artikel 6 punt 5.

Art. 9

De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in dit reglement.

Art. 10 Indiening van de aanvraag

De aanvragen om het verkrijgen van een lening dienen, per aangetekende brief, gericht te worden 
aan:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
Dienst Wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven

Bijlage 1

MAXIMUM GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN VOOR HET VERKRIJGEN 
VAN EEN LENING VOOR HET BOUWEN EN AANKOPEN VAN EEN WONING.

Cijfers vastgesteld op 1 januari 2011

Zie aanslagbiljet voor de personenbelasting
(aanslagjaar 2009 - inkomsten 2008)

aanvrager is alleenstaande

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 35.630 euro
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Aanvrager is eigenaar en een gezin van minimum twee personen

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 50.490 euro

Deze maximumbedragen worden verhoogd met 3.040 euro per persoon ten laste.

a) Wordt aanzien als kind ten laste, het kind waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt 
uitgekeerd aan de aanvragers.

b) Een gehandicapt kind wordt aangerekend als twee kinderen ten laste.  Een gehandicapte 
volwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wordt als één kind ten laste geteld.

c) Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).

Bijlage 2

Indeling van gemeenten in Vlaams-Brabant - 2010

(Cijfermateriaal van Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI): 
gemiddelde prijzen van woonhuizen, per gemeente voor de jaren 2007, 2008 en 2009) 

Provinciaal gemiddelde: 202.986 EUR

Klasse 0/ gemiddelde van gemeente onder het provinciaal gemiddelde
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Affligem
Asse
Bever
Galmaarden 
Halle
Herne
Kapelle-op-den Bos
Liedekerke
Londerzeel
Machelen
Opwijk
Roosdaal
Sint-Pieters-Leeuw
Ternat
Vilvoorde

Arrondissement Leuven
Aarschot
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Begijnendijk
Bekkevoort
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Hoegaarden
Keerbergen
Kortenaken
Landen
Linter
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw

Klasse 1/gemiddelde van gemeente tussen 0 en 28.000 euro boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Beersel
Drogenbos
Gooik
Kampenhout
Lennik
Merchtem
Pepingen
Steenokkerzeel
Zemst

Arrondissement Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Holsbeek
Huldenberg
Kortenberg
Lubbeek

Klasse 2/gemiddelde van gemeente tussen 28.000 en 56.000 euro boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde 
Dilbeek
Grimbergen
Hoeilaart
Meise
Overijse
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Sint-Genesius-Rode
Zaventem

Arrondissement Leuven
Leuven
Oud-Heverlee
Tervuren

Klasse 3/gemiddelde van gemeente meer dan 56.000 euro boven boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Kraainem
Linkebeek
Wemmel
Wezembeek-Oppem

Arrondissement Leuven
Nihil
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Reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte met het oog op 
het renoveren van woningen

Artikel 1
Binnen de perken van de goedgekeurde begrotingskredieten kan een provinciale renovatielening 
worden toegestaan voor het uitvoeren van:
- verbeteringswerken;
- saneringswerken;
- vergrotingswerken;
- energiebesparende maatregelen;
- werken die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van een gezinslid of een ascendant.

Volgende werken komen niet in aanmerking voor een provinciale lening:
- werken die niet noodzakelijk zijn om het leefcomfort te verbeteren;
- gewone onderhoudswerken;
- omgevingswerken (tuinaanleg, paden, oprit enz.)

Art. 2 Voorwaarden te vervullen door de aanvragers
 Volledige eigenaar of huurder zijn van de te renoveren woning.

 Indien de aanvrager de woning huurt dient de eigenaar een overeenkomst te ondertekenen 
waarin het volgende vermeld staat:

1. Zijn akkoord met de uitvoering van de geplande werken;
2. Een verbintenis om de huurprijs niet te verhogen als gevolg van de uitvoering van de werken;
3. Een verbintenis om een nieuw huurcontract af te sluiten van minstens 9 jaar, onder voorbehoud 

van toekenning van de provinciale lening;
4. Indien na 9 jaar geen nieuw huurcontract wordt afgesloten verbindt de eigenaar er zich toe een 

bedrag gelijk aan 10% van het geleende kapitaal van de provincielening te storten aan de 
huurder, als vergoeding voor de meerwaarde die de woning verkregen heeft door het uitvoeren 
van de werken. Deze vergoeding kan vervangen worden door een overeenkomst tussen huurder 
en eigenaar, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt een gedeelte van de maandelijkse 
terugbetalingen van de provinciale lening ten laste te nemen. 

 Niet over de volledige eigendom of het volledige vruchtgebruik beschikken van andere 
onroerende goederen, waarvan het totaal kadastraal inkomen hoger ligt dan 125 euro.

 Het bedrag van het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvragers van het derde jaar dat de 
aanvraag voorafgaat mag niet hoger liggen dan de maxima waarvan sprake in bijlage 1. 

Indien het voordeliger is voor de aanvragers kan rekening gehouden worden met het gezamenlijk 
belastbaar inkomen van het laatste jaar dat de aanvraag voorafgaat.

 De aanvragers moeten na aftrek van de te betalen maandelijkse aflossingen voor de 
verschillende leningen minstens beschikken over volgend inkomen:

- 640 euro voor 1 persoon
- 790 euro voor 2 personen
- 930 euro voor 3 personen
- 1.080 euro voor 4 personen
- 1.220 euro voor 5 personen
- + 130 euro per bijkomend kind ten laste.
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Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).

 Indien de aanvrager eigenaar is van de woning, moet hij voor de aankoop of de bouw van de 
woning een hypothecaire lening hebben afgesloten ten bedrage van minstens 60% van de 
geschatte waarde in gedwongen verkoop op het ogenblik van de aankoop of de bouw.

Art. 3 Voorwaarden waaraan de woning moet voldoen

 De totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen) zal na 
de werken de gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen van de voorbijgaande drie jaar niet 
mogen overschrijden.

De gemeenten van Vlaams-Brabant worden ieder jaar ingedeeld in 4 klassen, zoals bepaald in de 
bijlage 2, aan de hand van de gemiddelde verkoopprijzen van woonhuizen van de voorgaande jaren.

De totale geschatte waarde in gedwongen verkoop van het onroerend goed na de werken wordt 
vastgesteld door de aangestelde ambtenaren.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte wordt de 
maximum geschatte waarde in gedwongen verkoop met 12.400 euro verhoogd.

 Komen niet in aanmerking: 
- onbewoonbare woningen;
- gebouwen van de horecasector;
- gebouwen waarvan meer dan 30 m2 bestemd is voor de uitoefening van een beroep of voor het 

handel drijven. 

 De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Art. 4 Modaliteiten van de lening

 De leningsaanvraag moet ingediend worden voor de aanvang van de werken en deze mogen niet 
starten voor een provinciaal ambtenaar zich ter plaatse heeft begeven.

 De termijn voor de uitvoering van de werken beloopt 12 maanden te rekenen vanaf de datum 
van ondertekening van de akte der provincielening.  Indien op deze datum de werken niet zijn 
beëindigd, zal, tenzij bij overmacht, het saldo van de lening niet meer worden uitbetaald en de 
maandelijkse stortingen zullen herberekend worden.

 Het maximumbedrag van een renovatielening bedraagt 20.000 euro.  Voor elke aanvraag zal 
het maximum toe te kennen bedrag als volgt berekend worden: het verschil tussen de geschatte 
waarde in gedwongen verkoop van het goed (grond inbegrepen) na het uitvoeren van de werken 
en het saldo van de door de aanvrager aangegane lening(en) voor aankoop en/of voor werken 
verkregen bij een kredietinstelling.

Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste en gezinnen met een gehandicapte, wordt het
maximumbedrag van de lening op 22.500 euro gebracht.
 Het totaal van de toegekende provinciale tegemoetkomingen inzake huisvesting (lening aankoop 

of nieuwbouw + lening voor werken) kan voor eenzelfde persoon het bedrag van 35.000 euro 
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niet overschrijden 40.000 euro voor gezinnen met 3 kinderen ten laste of met een 
gehandicapte).

 Het toe te kennen leningsbedrag mag niet lager liggen dan 2.500 euro.

 De leningen worden toegekend tegen een intrestvoet van 2 %. De inkomstengrens wordt 
bepaald zoals in de bijlage 1.

De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de 
hele leningsduur.

De intrestvoet die door de provincie Vlaams-Brabant wordt aangerekend voor nieuw af te sluiten 
leningscontracten wordt ieder jaar op 1 januari vastgesteld volgens de volgende 
indexeringsformule:

g = gemiddelde van de referte-indexen E  (lineaire obligaties 5 jaar) van de voorbije zes maanden, 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad door de Controledienst van de Verzekeringen krachtens 
artikel 9 § 1  van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

v = van kracht zijnde intrestvoet
r = van kracht zijnde referte-index
i = nieuw berekende intrestvoet
formule:   i = v x g
                           r

De effectief door de provincie aan te rekenen intrestvoet wordt slechts aangepast indien het verschil 
tussen v (van kracht zijnde intrestvoet) en i (nieuw berekende intrestvoet) minstens 0,50 % 
bedraagt.”
 De duur van de lening zal naar keuze van de lener vastgesteld  worden zonder dat evenwel de 

duur van 20 jaar mag worden overschreden  en op dergelijke wijze dat de lening volledig 
afbetaald is op het ogenblik dat de lener de leeftijd van 60 jaar bereikt.
In het geval de aanvrager de woning huurt wordt de maximumlening beperkt tot 9 jaar.

 De uitbetaling van de lening zal als volgt gebeuren: na het ondertekenen van de leningsakte en 
het vervullen van de vereffeningsmodaliteiten zal een maximumbedrag van 5.000 euro gestort 
worden en het saldo zal uitbetaald worden in schijven van minimaal 500 euro aan de hand van 
ingediende facturen. Voor de uitbetaling van de laatste schijf zal een provinciale afgevaardigde 
nagaan of de werken uitgevoerd werden overeenkomstig het bestek.

 Alle vervroegde terugbetalingen zullen toegelaten worden en zullen naar goeddunken van de 
lener  kunnen gebeuren.  Zij zullen aanzien worden als gedaan zijnde op het einde van het jaar 
en zullen aanleiding geven tot een vermindering van de duur van het contract, terwijl de 
maandelijkse afbetalingen zoals tevoren vastgesteld blijven.

 De leningen zullen aan de provincie terugbetaald worden bij middel van vaste annuïteiten welke 
de intrest en de progressieve afbetalingen van het kapitaal zullen omvatten  en  betaalbaar zijn 
bij middel van gelijke twaalfden tussen de vijfde en de tiende van elke maand.  De eerste 
maandelijkse storting  zal verschuldigd zijn op, en het geleende kapitaal zal intrest voortbrengen 
vanaf  de eerste van de maand volgend op een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
datum  van de ondertekening van de leningsakte.  De provincie zal op naam van de leners een 
rekening openen die zal gedebiteerd worden met het geleend  kapitaal en gecrediteerd  worden 
met de gedane terugbetalingen.  Op 31 december van elk jaar zal het debet verhoogd worden 
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met de voor het verlopen jaar verschuldigde intresten, de rekening zal worden vastgesteld en 
afgesloten en het saldo opnieuw worden overgedragen.

Voor het berekenen van de intresten zullen de terugbetalingen beschouwd worden als gedaan 
zijnde op het einde van het jaar.

 De ondertekening van de leningsakte moet plaatshebben binnen 365 dagen lopend vanaf de 
datum van de beslissing van de deputatie waarop de lening werd toegekend. Op een 
gerechtvaardigd verzoek van de belanghebbenden kan de deputatie deze termijn verlengen.

Art. 5 Waarborgen

 De terugbetaling van het saldo van de provincielening zal gedekt worden door een 
levensverzekering met enige premie. Zij zal afgesloten worden bij de verzekeringsmaatschappij 
die aangesteld wordt door de deputatie, op het hoofd van de lener die op het ogenblik van de 
aanvraag het hoogste inkomen heeft. Indien deze lener geen levensverzekering kan aangaan 
dient deze op het hoofd van de andere lener genomen.

Ingeval deze maatschappij zou weigeren de voornoemden op het leven te verzekeren, maar er een 
andere Belgische of in België gevestigde maatschappij bereid zou zijn dit wel te doen is de 
belanghebbende verplicht deze verzekering af te sluiten.

De vrijstelling van de verplichting een levensverzekering aan te gaan zal gebeurlijk slechts om 
hoogst dwingende redenen door de deputatie verleend worden.

De provincie Vlaams-Brabant stort zelf aan de verzekeringsmaatschappij het bedrag van de enige 
premie bij voorafneming op het bedrag van de toegekende lening.

 Van het leningsbedrag wordt tevens een percentage van 1%  afgehouden dat in het 
waarborgfonds gestort wordt. 
Dit waarborgfonds is bestemd om de risico’s, voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig 
reglement, te dekken.

 Als bijkomende waarborg der aangegane verbintenissen, voor geval de leners in gebreke zouden 
blijven op de vastgestelde vervaldagen, de betalingen te doen, hen opgelegd krachtens de 
leningsakte en na aangemaand te zijn geweest bij eenvoudig aangetekende brief waaraan geen 
gevolg werd gegeven gedurende de 15 dagen daaropvolgend, verbinden de leners zich ten 
gunste van de provincie Vlaams-Brabant en zoals bepaald in de leningsakte, het voor afstand 
vatbare gedeelte van hun wedde, salaris en van alle gelden die hen, te welken titel ook, zouden 
toekomen, af te staan.

Art. 6 Opvorderbaarheid van de schuldvordering

De schuldvordering van de provincie, kapitaal en intresten zal onmiddellijk kunnen ingevorderd 
worden in volgende gevallen:

1. Indien het goed aangeslagen of geheel of gedeeltelijk verkocht wordt;
2. Indien het beschadigd, slecht onderhouden is of indien men er de aard zelf van verandert;
3. Indien in het gebouw een bedrijvigheid uit de horecasector wordt uitgeoefend;
4. Indien men het bestemt als handelshuis of voor de uitoefening van een beroep behalve wanneer 

de oppervlakte van de lokalen, onafscheidelijk verbonden met de handel of het beroep, geen 30 
m2  bedraagt;
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5. Indien het niet verzekerd is tegen brand, bliksem of ontploffingen voor zijn algehele 
bouwwaarde of zijn werkelijke waarde bij een Belgische of een in België gevestigde 
maatschappij en indien de premies voor deze verzekering niet regelmatig gekweten worden;

6. Indien het niet volledig bewoond wordt door de aanvragers van de provinciale lening;
7. Indien de leners weigeren de bezoeken toe te staan of de bewijzen te leveren bepaald bij het 

hiernavolgende artikel 8;
8. Indien de maandelijkse afbetalingen niet meer geschieden sedert 2 maanden onder voorbehoud 

der uitstellen die bij wijze van uitzondering door de deputatie toegestaan worden op grond van 
een gerechtvaardigd verzoek van de betrokkenen;

9. Indien de leners om het even welke bepaling van dit reglement of van de leningsakte 
overtreden;

10. Indien de hoofdlening toegestaan door het lenend organisme opvorderbaar wordt;
11. Indien de werken niet volledig uitgevoerd worden overeenkomstig de ingediende bestekken;
12. Indien het goed geheel of gedeeltelijk in huur gegeven wordt door de aanvragers van een 

provinciale lening. 
In geval van verhuur door de aanvrager-eigenaar of indien de aanvrager-huurder het goed niet 
langer bewoont kan de deputatie toestaan dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door 
verhoogde maandelijkse betalingen. 

De verhoogde maandelijkse betalingen moeten minstens het dubbele bedragen van de 
oorspronkelijke betalingen en het  maximumbedrag dat zal opgelegd worden bedraagt 
400 euro.

Art. 7

Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners 
ertoe gehouden de kosten van tenuitvoerbrenging te betalen.
Art. 8

Gedurende de volledige leningsduur zal de deputatie het recht hebben de woning door de hiervoor 
aangestelde ambtenaren te laten bezoeken en zij zal van de leners kunnen eisen dat zij het bewijs 
voorleggen van de regelmatige betaling der verzekeringspremie bepaald bij artikel 6 punt 5.

Art. 9

De deputatie zal naar billijkheid beslissen over al de gevallen die niet bepaald zijn in het reglement.

Art. 10 Indiening van de aanvraag  

De aanvragen tot het verkrijgen van een lening dienen, per aangetekende brief, gericht te worden 
aan:

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
Dienst Wonen
Provincieplein 1
3010 Leuven
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Bijlage 1

MAXIMUM GEZAMENLIJK BELASTBAAR INKOMEN VOOR HET VERKRIJGEN 
VAN EEN LENING VOOR HET RENOVEREN VAN EEN WONING

Cijfers vastgesteld op 1 januari 2011

Zie aanslagbiljet voor de personenbelasting
(aanslagjaar 2009 - inkomsten van 2008)

Aanvrager is alleenstaande (eigenaar of huurder)

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 35.630 euro

Aanvrager is eigenaar of huurder en een gezin van minimum twee personen

 Maximuminkomen om een lening tegen 2 % te verkrijgen: 50.490 euro

Deze maximumbedragen worden verhoogd met 3.040 euro per persoon ten laste.

a) Wordt aanzien als kind ten laste, het kind waarvoor kinderbijslag of wezentoelage wordt 
uitgekeerd aan de aanvragers.

b) Een gehandicapt kind wordt aangerekend als twee kinderen ten laste. Een gehandicapte 
volwassene, die deel uitmaakt van het gezin, wordt als één kind ten laste geteld.

c) Voormelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en worden 
jaarlijks op 1 januari aangepast aan het indexcijfer van de maand december, voorafgaand aan de 
aanpassing en afgerond naar het dichtstbijzijnde eurotiental (inkomen x nieuw indexcijfer/oud 
indexcijfer).

Bijlage 2
Indeling van gemeenten in Vlaams-Brabant - 2010

(Cijfermateriaal van Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI): 
gemiddelde prijzen van woonhuizen, per gemeente voor de jaren 2007, 2008 en 2009) 

Provinciaal gemiddelde: 202.986 EUR

Klasse 0/ gemiddelde van gemeente onder het provinciaal gemiddelde
Arrondissement Halle-Vilvoorde
Affligem
Asse
Bever
Galmaarden 
Halle
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Herne
Kapelle-op-den Bos
Liedekerke
Londerzeel
Machelen
Opwijk
Roosdaal
Sint-Pieters-Leeuw
Ternat
Vilvoorde

Arrondissement Leuven
Aarschot
Begijnendijk
Bekkevoort
Boortmeerbeek
Boutersem
Diest
Geetbets
Glabbeek
Haacht
Hoegaarden
Keerbergen
Kortenaken
Landen
Linter
Rotselaar
Scherpenheuvel-Zichem
Tielt-Winge
Tienen
Tremelo
Zoutleeuw

Klasse 1/gemiddelde van gemeente tussen 0 en 28.000 euro boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Beersel
Drogenbos
Gooik
Kampenhout
Lennik
Merchtem
Pepingen
Steenokkerzeel
Zemst

Arrondissement Leuven
Bertem
Bierbeek
Herent
Holsbeek
Huldenberg
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Kortenberg
Lubbeek

Klasse 2/gemiddelde van gemeente tussen 28.000 en 56.000 euro boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde 
Dilbeek
Grimbergen
Hoeilaart
Meise
Overijse
Sint-Genesius-Rode
Zaventem

Arrondissement Leuven
Leuven
Oud-Heverlee
Tervuren

Klasse 3/gemiddelde van gemeente meer dan 56.000 euro boven boven provinciaal 
gemiddelde

Arrondissement Halle-Vilvoorde
Kraainem
Linkebeek
Wemmel
Wezembeek-Oppem

Arrondissement Leuven
Nihil
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Nr. 46 Opheffing van de provinciale reglementen voor de toekenning 
van een premie voor dak- en buitenmuurisolatie en voor de 
toekenning van een premie voor een zonneboiler 
(Directie economie, landbouw en leefmilieu - dienst leefmilieu)

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 28 april 2009 betreffende het 
provinciaal reglement voor de toekenning van een premie voor dak- en muurisolatie;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 18 februari 1997 betreffende de 
subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;

Gelet op de premies van de netbeheerders, de Vlaamse premie voor dakisolatie en de talrijke 
gemeentelijke premies;

Overwegende dat er voldoende financiële stimuli bestaan voor het plaatsen van dak- en 
buitenmuurisolatie en zonneboilers;

Overwegende dat voor dakisolatie het gevaar voor oversubsidiëring reëel is en dat echt kwetsbare 
doelgroepen met premies onvoldoende bereikt worden;

Overwegende dat de voorziene budgetten bij voortzetting van de provinciale premies de volgende 
jaren minstens zouden moeten verdrievoudigd worden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel 
De provinciale reglementen voor de toekenning van een premie voor dak- en buitenmuur-isolatie en 
voor de toekenning van een premie voor zonneboiler worden met ingang van 
1 januari 2011 opgeheven.

Leuven, 23 november 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, 1 december 2010
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Nr. 47 Nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-
Brabantse kringloopcentra en hergebruikcentra - opheffing 
van het provinciaal subsidiereglement voor de Koepel van 
Vlaamse Kringloopcentra (KVK) en kringloopcentra van 
17 december 2002
(Directie economie, landbouw en leefmilieu - dienst leefmilieu)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending 
van sommige toelagen;

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2005 tot vaststelling van de bijzondere 
regelen inzake de erkenning en subsidiëring van kringloopcentra;

Gelet op het door de provincieraad op 17 december 2002 goedgekeurd reglement voor de 
subsidiëring van kringloopcentra;

Gelet op doelstellingen en acties van het provinciaal milieubeleidsplan 2009-2013, goedgekeurd 
door de provincieraad op 16 juni 2009 en meer bepaald project 4 subdoelstelling 3;

Overwegende dat de hoeveelheid selectief ingezameld huishoudelijk afval zoals AEEA, een 
belangrijke afvalfractie is, waarvan het aandeel de laatste jaren sterk stijgt;

Overwegende dat door hergebruik en recuperatie door kringloopcentra en hergebruikcentra, een 
belangrijk deel van het door de kringloopcentra en hergebruikcentra ingezamelde selectief 
huishoudelijk afval opnieuw in kringloop kan worden gebracht en dus een deel primaire 
grondstoffen en hulpstoffen uitgespaard kunnen worden;

Overwegende dat kringloopcentra ook sociale doelstellingen dienen, nl. tewerkstelling voor mensen 
die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en betaalbare goederen voor iedereen;

Overwegende dat de aanwezigheid van een gebiedsdekkend netwerk van kringloopcentra belangrijk 
is voor een goede dienstverlening aan de bevolking;

Overwegende dat kringloopcentra moeten ondersteund worden voor het inzamelen van herbruikbare 
goederen;

Overwegende dat hergebruikcentra moeten ondersteund worden voor het herstellen van 
herbruikbare goederen;

Overwegende dat kringloopcentra en hergebruikcentra reële noden hebben naar ondersteuning voor 
inrichting, onderhoud van infrastructuur en wagenpark, voor hulpmiddelen en vorming van 
werknemers;
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Overwegende dat kringloopcentra moeten blijven sensibiliseren inzake inzamelingskanalen, 
acceptatiecriteria, imago ...;

Gelet op artikel 876/0330/6401 van de provinciebegroting;

Gelet op artikel 879/0380/6401 van de provinciebegroting;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel: Het nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse 
kringloopcentra en hergebruikcentra, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 23 november 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, 1 december 2010
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Reglement ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse kringloopcentra en hergebruikcentra

Artikel 1.       Kringloopcentrasubsidie
§ 1. Begunstigden

De deputatie van Vlaams-Brabant kan een subsidie, genoemd 
kringloopcentrasubsidie, toekennen aan elk door de provincie Vlaams-Brabant 
erkend kringloopcentrum. Dit kringloopcentrum heeft minstens één winkelpunt
binnen de provinciegrenzen.

§ 2. Erkenningsvoorwaarden

Een kringloopcentrum kan slechts aanspraak maken op de in §1 van dit artikel 
genoemde subsidie onder volgende voorwaarden:

1. De aanvrager beantwoordt aan de definitie van 'kringloopcentrum' zoals dit 
bepaald werd in het Vlarea (Artikel 1.1.1. §2).

2. Het kringloopcentrum beschikt over minstens één actief verkoopspunt met een 
permanent karakter op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. Als 
actief verkoopspunt met een permanent karakter wordt een verkoopspunt 
beschouwd dat minstens 28 uur/week vrij toegankelijk is voor de inwoners van 
Vlaams-Brabant. De inzameling van goederen dient gratis te gebeuren en heeft 
eveneens een permanent karakter.

3. Er wordt een boekhouding bijgehouden en elke daartoe gemachtigde 
afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant wordt toegelaten deze 
boekhouding te controleren.

4. Bij de eerste aanvraag wordt de volgende informatie bezorgd:

a. naam en juridisch statuut van de aanvrager;
b. adres van de maatschappelijke of bestuurlijke zetel en correspondentieadres;
c. samenstelling van de raad van bestuur en naam van de persoon 

verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het 
kringloopcentrum;

d. de erkenning door OVAM met hierop alle gemeenten vermeld waar het 
kringloopcentrum toelating tot inzamelen krijgt

De erkenning blijft geldig zolang het kringloopcentrum aan de voorwaarden van dit 
besluit voldoet. Elke wijziging in één van bovenstaande erkenningsvoorwaarden 
dient onmiddellijk (binnen 10 werkdagen) aan de provincie gemeld te worden.

§ 3. Aard van de mogelijke subsidies

Deze kringloopcentrasubsidie wordt uitgetrokken uit het op de begroting beschikbaar 
budget op het artikel 876/0330/6401. Dit binnen de perken van de daartoe op de 
begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde budgetten en in 
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement.

Deze kringloopcentrasubsidie bestaat uit 2 onderdelen:

1. Een uitstroomsubsidie voor uitgestroomde (hergebruikte) goederen. 
75% van het budget dat ingeschreven wordt op het artikel 876/0330/6401 wordt 
verdeeld over de verschillende kringloopcentra die een aanvraag hebben 
ingediend
Berekeningswijze:
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a. De uitstroomhoeveelheid wordt verkregen door het verminderen van de 
initiële instroomhoeveelheid met de hoeveelheid verwijderde (gestort of 
verbrand) en/of gerecycleerde goederen.

b. De totale hoeveelheid uitgestroomde goederen van alle kringloopcentra die 
een subsidieaanvraag hebben ingediend, wordt gesommeerd en 
vertegenwoordigt 100% van de uitstroomsubsidie.

c. Voor elk kringloopcentrum apart wordt het procentueel aandeel van de 
uitgestroomde goederen bepaald t.o.v. de totale hoeveelheid uitgestroomde 
goederen van alle kringloopcentra op volgende wijze:

%-aandeel = hoeveelheid uigestroomde goederen kringloopcentrum X x100
totale hoeveelheid uitgestroomde goederen

d. De uitstroomsubsidie waar het kringloopcentrum recht op heeft wordt 
bepaald door het procentuele aandeel van het kringloopcentrum te 
vermenigvuldigen met het budget dat ingeschreven wordt voor de 
uitstroomsubsidie (75% van het budget op artikel 876/0330/6401)

2. Een prestatiesubsidie voor niet-uitgestroomde goederen. 
25% van het budget dat ingeschreven wordt op het artikel 876/0330/6401 wordt 
verdeeld over de verschillende kringloopcentra die een aanvraag hebben 
ingediend
Berekeningswijze:
a. De hoeveelheid niet-uitgestroomde goederen is gelijk aan de hoeveelheid 

verwijderde en/of gerecycleerde goederen.
b. De totale hoeveelheid niet-uitgestroomde goederen van alle kringloopcentra 

die een subsidieaanvraag hebben ingediend, wordt gesommeerd en 
vertegenwoordigt 100% van de inzamelsubsidie.

c. Voor elk kringloopcentrum apart wordt het procentueel aandeel van de niet-
uitgestroomde goederen bepaald t.o.v. de totale hoeveelheid niet-
uitgestroomde goederen van alle kringloopcentra op volgende wijze:

%-aandeel = hoeveelheid niet-uitgestroomde goederen kringloopcentrum X x100
totale hoeveelheid niet-uitgestroomde goederen

d. De prestatiesubsidie waar het kringloopcentrum recht op heeft wordt 
bepaald door het procentuele aandeel van het kringloopcentrum te 
vermenigvuldigen met het budget dat voorzien wordt voor de 
inzamelsubsidie (25% van het budget op artikel 876/0330/6401).

De uitstroom en prestatiesubsidie (samen kringloopcentrasubsidie genoemd) wordt 
berekend aan de hand van de door de geattesteerde hoeveelheden uitgestroomde en 
niet-uitgestroomde goederen die geregistreerd werden in het jaar voorafgaand aan het 
jaar waarop de subsidie betrekking heeft. Deze hoeveelheden dienen in 
overeenstemming te zijn met de gegevens die aan de OVAM worden gerapporteerd. 
Enkel de goederen die op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant werden 
ingezameld en/of uitstroomden komen in aanmerking.

§ 4. Indieningsprocedure

Elk door de provincie Vlaams-Brabant erkend kringloopcentrum dient voor 
toekenning van een subsidie de daartoe bestemde, volledig ingevulde 
aanvraagformulieren terug te bezorgen aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 
uiterlijk op 1 juni van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Indien 
1 juni op een weekend- of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste 
datum van indiening.  Deze datum van indiening is een datum van verval. Laattijdig 
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ingediende aanvragen worden niet meer in aanmerking genomen voor subsidiëring..  
De poststempel geldt als bewijs.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende gegevens:

1. Een geattesteerd overzicht van de hoeveelheden (rekening houdend met artikel 3 
§3) uitgestroomde (hergebruikte) en niet-uitgestroomde goederen, voorafgaand 
aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft. 
De hoeveelheid uitgestroomde goederen mag ook berekend worden als het 
verschil tussen de totale hoeveelheid ingezamelde goederen en de totale 
hoeveelheid uitgestroomde (hergebruikte) goederen.

2. Een begroting waaruit blijkt waarvoor de subsidie zal aangewend worden.

§ 5. Toekenning en uitbetaling voorschot

De berekening van de kringloopcentrasubsidie gebeurt op basis van de door de 
kringloopcentra ter beschikking gestelde gegevens in §4 van dit artikel, volgens de 
methode zoals deze beschreven is in §3.1 en §3.2 van dit artikel.

Van de toegekende bedragen wordt 50% gestort na de toekenning van de subsidies. 
Dit voorschot is terugvorderbaar.

§ 6. Uitbetaling saldo

Elk door de provincie Vlaams-Brabant erkend kringloopcentrum dient voor het 
verkrijgen van het saldo van de subsidie de onderstaande bewijsstukken te bezorgen 
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend 
op het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Indien 1 juni op een 
weekend- of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste datum van 
indiening.  De poststempel geldt als bewijs (termijn van orde).

1. Indien de subsidie het bedrag van 24.790 euro niet overschrijdt, is de 
begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden 
om:

a. De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;

b. Na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het 
gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te 
sturen.

2. Indien de subsidie het bedrag van 24.790 euro overschrijdt, is de begunstigde 
ertoe gehouden om te voldoen

a. Aan de in §6.1 vermelde voorwaarden én

b. Om een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen 
bij aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen.

Het saldo mag uitbetaald worden:

1. Na aanvaarding van het gebruik van de subsidie volgens art. 3 §1 en §2;
2. Na te voldoen aan de bovenstaande voorwaarden volgens art. 1 §6.

Art. 2.     Subsidies aan de Vlaams-Brabantse hergebruikcentra
§ 1. Begunstigden

De deputatie van Vlaams-Brabant kan een subsidie, genaamd hergebruiksubsidie, 
toekennen aan elk door de provincie Vlaams-Brabant erkend hergebruikcentrum. Een 
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erkend hergebruikcentrum is een erkende sociale werkplaats die elektrische en 
elektronische apparatuur (AEEA of WEEE) inzamelt, herstelt en terug in omloop 
brengt.

§ 2. Erkenning

Een hergebruikcentrum kan slechts aanspraak maken op de in §1 van dit artikel 
genoemde subsidies onder volgende voorwaarden:

1. De aanvrager is volgens de bepalingen van het decreet 'sociale werkplaatsen' van 
14 juli 1998 erkend als sociale werkplaats.

2. De aanvrager zamelt in, herstelt en hergebruikt elektrische toestellen op een 
kwaliteitsvolle en vakkundige wijze volgens de richtlijnen van het 
Revisiekwaliteitslabel (of gelijkwaardig).

3. Er wordt een boekhouding bijgehouden en deze wordt zodanig georganiseerd dat 
de financiële controle door elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de 
provincie Vlaams-Brabant mogelijk is.

4. Bij de eerste aanvraag een bedrijfsplan indienen waarin onder andere de 
volgende informatie dient vermeld te worden:

a. naam en juridisch statuut van de aanvrager;
b. adres van de maatschappelijke of bestuurlijke zetel en 

correspondentieadres;
c. samenstelling van de raad van bestuur en naam van de persoon 

verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van het 
hergebruikcentrum;

d. overzicht van alle kringloopcentra waaraan het hergebruikcentrum op het 
ogenblik van de erkenningsaanvraag herbruikbare goederen levert voor 
verkoop;

De erkenning blijft geldig zolang het hergebruikcentrum aan de voorwaarden 
van dit besluit voldoet. Elke wijziging in een van de voorwaarden dient 
onmiddellijk (binnen 10 werkdagen) aan de provincie gemeld te worden.

§ 3. Aard van de mogelijke subsidie

Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde budgetten en in overeenstemming met de bepalingen van dit 
reglement, kan Deze hergebruiksubsidie wordt uitgetrokken uit het op de begroting 
beschikbaar budget op het artikel 879/0380/6401(1).

Berekeningswijze:

Subsidie hergebruikcentrum X =

beschikbaar budget(1) x hoeveelheid in hergebruik gebrachte Revisiegoederen(2)
totale hoeveelheid in hergebruik gebrachte Revisiegoederen(3)

(2) De hoeveelheid (in kilogram) door het hergebruikcentrum X in hergebruik 
gebrachte en van een Revisielabel voorziene goederen. De gevraagde 
hoeveelheden, zijn deze hoeveelheden die in hergebruik werden gebracht in het 
jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

(3) De totale hoeveelheid (in kilogram) van alle door hergebruikcentra in 
hergebruik gebrachte goederen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 
subsidie betrekking(3) heeft wordt gelijkgesteld aan 100%.

§ 4. Indieningsprocedure
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Elk door de provincie Vlaams-Brabant erkend hergebruikcentrum dient voor 
toekenning van een subsidie de daartoe bestemde, volledig ingevulde 
aanvraagformulieren terug te bezorgen aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant 
uiterlijk op 1 juni van het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Indien 
1 juni op een weekend- of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste 
datum van indiening.  Deze datum van indiening is een datum van verval. Laattijdig 
ingediende aanvragen worden niet meer voor subsidiëring in aanmerking genomen. 
De poststempel geldt als bewijs.

De aanvraag moet vergezeld zijn van volgende gegevens:

1. Een geattesteerd overzicht van de hoeveelheden terug in hergebruik gebrachte 
goederen, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, rekening 
houdend met art.3 §3.

2. Een begroting waaruit blijkt waarvoor de subsidie zal aangewend worden.

§ 5. Toekenning en uitbetaling voorschot

De berekening van de hergebruiksubsidie gebeurt op basis van de door de 
hergebruikcentra ter beschikking gestelde gegevens in §4 van dit artikel, volgens de 
methode zoals deze beschreven is in §3 van dit artikel.

Van de toegekende bedragen wordt 50% gestort na de toekenning van de subsidies. 
Dit voorschot is terugvorderbaar.

§ 6. Uitbetaling saldo

Elk door de provincie Vlaams-Brabant erkend hergebruikcentrum dient voor het 
verkrijgen van het saldo van de subsidie de onderstaande bewijsstukken te bezorgen
aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend 
op het begrotingsjaar waarop de subsidie betrekking heeft. Indien 1 juni op een 
weekend- of feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als uiterste datum van 
indiening.  De poststempel geldt als bewijs (termijn van orde).

1. Indien de subsidie het bedrag van 24.790 euro niet overschrijdt, is de 
begunstigde, met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de 
controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen, ertoe gehouden 
om:

a. De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
b. Na afloop een kort verslag en een gedetailleerde afrekening betreffende het 

gebruik van de subsidie aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant te 
sturen.

2. Indien de subsidie het bedrag van 24.790 euro overschrijdt, is de begunstigde 
ertoe gehouden om te voldoen

a. Aan de in §6.1 vermelde voorwaarden én;
b. Om een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en rekeningen 

bij aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar in te dienen.

Het saldo mag uitbetaald worden:

1. Na aanvaarding van het gebruik van de subsidie volgens art.3 §1 en §2;
2. Na voldoen aan de bovenstaande voorwaarden volgens art.2 §6.
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Art. 3.             Aanvullende bepalingen
§ 1. Gebruik van de kringloopcentra- en/of hergebruiksubsidie

De kringloopcentra- en hergebruiksubsidie mogen aangewend worden voor alle 
kosten die verband houden met de inzameling, sortering, controle, herstelling, 
kwaliteitsgarantie en verkoop van herbruikbare goederen:

a. Aankoop van materiaal (werkmateriaal, (werk)kleding, toestellen voor het 
uitvoeren van keuringen ...);

b. Afschrijvingen van rollend materieel (vrachtwagens, heftrucks, (elektronische) 
transpaletten, etc.);

c. Afschrijvingen van investeringen en/of kosten die een betere kwaliteit en 
dienstverlening waarborgen;

d. Kosten gemaakt voor promotie en communicatie onder de strikte voorwaarde dat 
de provincie als ondersteuner wordt vermeld en het provinciale logo evenwaardig 
aan de logo's van de andere steunverleners wordt afgedrukt;

e. Kosten voor vorming van het personeel.

§ 2. De kringloopcentra- en hergebruiksubsidie mogen niet aangewend worden voor 
volgende kosten:

a. Alle kosten die verband houden met wettelijke verplichtingen zoals verplichte 
controles ter preventie van brand, medische controles, wettelijk verplichte 
verzekeringen, (verkeers)boetes, gerechtskosten ...;

b. Lonen of gedeeltelijke lonen van eigen of ingehuurde werknemers;

c. Kosten (en bijbehorende afschrijvingen) voor de verwerving van onroerend goed.

§ 3. Goederenstromen waarvan de ophaling tegen betaling wordt uitgevoerd en die in 
opdracht van een beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht van een stof of 
product (bv. WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) gebeurt, komen 
niet voor de berekening van de subsidie in aanmerking.

§ 4. Communicatie

a. Rollend materieel (vrachtwagens, bedrijfswagens ...) dat buiten de eigen 
bedrijfsterreinen wordt ingezet, wordt voorzien van een leesbaar provinciaal 
logo.

b. De Vlaams-Brabantse kringloopcentra en de Vlaams-Brabantse hergebruikcentra 
verbinden er zich toe in alle publicaties en informatiedocumenten bestemd 
voor het brede publiek het provincielogo en de vermelding 'met de steun van de 
provincie Vlaams-Brabant' te vermelden.

c. De Vlaams-Brabantse kringloopcentra en de Vlaams-Brabantse hergebruikcentra 
verbinden er zich toe om de provinciale steun met een door de provincie 
aangeleverd logo minstens kenbaar te maken aan de voor het publiek 
toegankelijke ingang en/of brengpunt.

d. Alle door de Provinciale werkgroep Kringloopcentra ontwikkelde 
communicatiematerialen op een duidelijk zichtbare plaats in de winkelruimte of 
hergebruikcentrum of op containers op te stellen.

§ 5. De daartoe gemachtigde afgevaardigden van de provincie Vlaams-Brabant moeten 
steeds kunnen controleren of de voorwaarden van dit besluit vervuld zijn.

§ 6. De Vlaams-Brabantse kringloopcentra en hergebruikcentra verbinden zich ertoe om 
een duurzaam bedrijfsbeleid te voeren waar de dagelijkse werking voldoende 
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aandacht schenkt aan een duurzaam personeelsbeleid en een milieuverantwoorde 
werking van de onderneming.

§ 7. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.

§ 8. De subsidie wordt slechts enkel voorwaardelijk toegekend. Indien de bepalingen van 
dit reglement niet worden nageleefd of indien onjuiste of onvolledige gegevens aan 
de provinciale administratie werden meegedeeld, kan de subsidie bij beslissing van 
de deputatie teruggevorderd worden.

§ 9. Dit reglement heft het provinciale reglement voor de Koepel van Vlaamse 
Kringloopcentra (KVK) en kringloopcentra van 17 december 2002 op.

§ 10. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
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Nr. 48 Goedkeuring van het provinciaal reglement inzake de 
professionalisering van de sociale economie in Vlaams-Brabant -
opheffing van de bestaande reglementering
(Dienst economie, landbouw en leefmilieu - dienst economie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42§3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan Vlaams-Brabantse 
sociale economie organisaties die deelnemen aan de cursus Management in de sociale economie 
van de Universiteit Antwerpen Management School goedgekeurd door de provincieraad op 14 
oktober 2003;

Overwegende dat er van dit reglement niet optimaal werd gebruikgemaakt in die zin dat het jaarlijks 
aantal aanvragen zeer beperkt was;

Overwegende dat er geregeld vragen werden gesteld aan de provincie om intiatieven te 
ondersteunen die de professionaliteit van de Vlaams-Brabantse sociale economie ten goede komt;

Overwegende dat het wenselijk is om een juridische basis te hebben waarop deze vragen tot 
ondersteuning kunnen worden geëvalueerd en eventueel gehonoreerd; 

Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is het reglement van 14 oktober 2003 op te heffen en een 
nieuw reglement aan te nemen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

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 na advies van de 
provinciale administratie, subsidies verlenen voor acties die als doel hebben de professionalisering 
van de sociale economie in Vlaams-Brabant verder te stimuleren. 

Art. 2. - Begunstigden

§1. Deze subsidie kan voor professionaliseringsprojecten op het grondgebied van de provincie 
Vlaams-Brabant toegekend worden aan:

1°  De hierna vermelde sociale economie organisaties:
a. Sociale en beschutte werkplaatsen;
b. Startcentra voor sociale economie;
c. Activiteitencoöperaties;
d. Brugprojecten;
e. Initiatieven lokale diensteneconomie;
f. Opleidings-, begeleidings- en werkervaringsprojecten;
g. Organisaties die in aanmerking komen voor het provinciaal subsidiereglement 
arbeidszorg van 30 juni 2009.
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2°  Verenigingen zonder winstoogmerk, vennootschappen met sociaal oogmerk en 
coöperaties die niet behoren tot de Vlaams-Brabantse sociale economie, maar hun 
project waarvoor een subsidie wordt  aangevraagd geheel of gedeeltelijk richten op de 
Vlaams-Brabantse sociale economie.

§2.  De in §1.1°. a. tot en met c. vermelde sociale economie organisaties moeten als dusdanig 
erkend zijn door de Vlaamse overheid.

§3. De in §1.1° .d. tot en met f. vermelde sociale economie organisaties moeten de vorm aannemen 
van een vereniging zonder winstoogmerk of een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging. 
Zij moeten aan de hand van hun statuten kunnen bewijzen dat het verbeteren van de 
arbeidsmarktpositie van kansengroepen hun hoofdactiviteit is.

Art. 3. - Subsidies en voorwaarden

§1. De subsidies worden toegekend voor projecten die de professionaliteit van de sociale economie 
ten goede komen. Deze projecten hebben betrekking op de sociale, de economische en/of de 
ecologische component van de sociale economie. Loon- en werkingskosten die onmiddellijk 
betrekking hebben op het professionaliseringsproject zijn eveneens vatbaar voor subsidiëring.

§2. Voor een project dat de professionaliteit doet toenemen van:
1°  Eén enkele Vlaams-Brabantse sociale economie organisatie, bedraagt de subsidie
1.000 euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt; 
2° Minstens drie Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties, bedraagt de subsidie 
5.000 euro tenzij de werkelijke kostprijs lager ligt.

Art. 4. - Aanvraagprocedure

§1. De aanvraag gebeurt via het daartoe bestemde aanvraagformulier, voorzien van de vereiste 
bijlagen.  
     
      Het aanvraagdossier bevat de volgende informatie:

1° Op hoeveel sociale economie organisaties op het grondgebied van Vlaams-Brabant het 
project betrekking heeft;
2° Indien het project op een hoger niveau dan het provinciaal niveau wordt ontwikkeld: 

a. De vermelding van de reële projectkosten die betrekking hebben op de Vlaams-
    Brabantse sociale economie organisaties en van de verdeelsleutel die zal 
    gehanteerd worden bij de verdeling  per provincie van de overige projectkosten;
b. De vermelding van alle Vlaams-Brabantse sociale economie organisaties die bij 
    het project zijn betrokken;
c. Een beschrijving van de meerwaarde die het provincieoverschrijdend project biedt 
    voor de sociale economie in Vlaams-Brabant;

3° Een gedetailleerde kostprijsberekening van het project;
4° De aard, afkomst en grootte van alle financieringskanalen die zullen aangewend worden 
     ter realisatie van het project;
5° Een gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop het project de professionaliteit van 
     de sociale economie stimuleert.

§2. De in §1.2°.a. vermelde verdeelsleutel dient expliciet goedgekeurd te worden door de deputatie 
van de provincie Vlaams-Brabant.
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§3. Het volledige aanvraagdosssier dient uiterlijk twee maanden voor de start van het project 
ingediend te worden via e-mail of post bij de provincie Vlaams-Brabant, dienst economie, 
Provincieplein 1 te 3010 Leuven (mail: sociale.economie@vlaamsbrabant.be). De poststempel op 
de briefomslag of de verzendingsdatum zoals afgedrukt op het e-mailbericht gelden als officiële 
datum van ontvangst.

§4. Wanneer het project de professionaliteit doet toenemen van slechts één Vlaams-Brabantse 
sociale economie organisatie wordt het aanvraagdossier een 'individuele aanvraag' genoemd. 
Wanneer het project de professionaliteit doet toenemen van minstens drie Vlaams-Brabantse sociale 
economie organisaties wordt het aanvraagdossier een 'gezamenlijke aanvraag' genoemd.

§5. Een sociale economie organisatie vermeld onder artikel 2 § 1.1° komt op jaarbasis slechts in 
aanmerking voor subsidiëring van één individuele aanvraag en één gezamenlijke aanvraag. Een 
organisatie vermeld onder artikel 2 § 1.2° komt op jaarbasis slechts in aanmerking voor subsidiëring 
van één gezamenlijke aanvraag en kan geen individuele aanvraag indienen. 

Art. 5. - Selectie en uitbetaling

§1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist 
over het al dan niet toekennen van een subsidie. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt 
rekening gehouden met de creativiteit, het innovatieve, de doelmatigheid van het project namelijk 
de verhouding tussen de benodigde financiële middelen en de verwachte output, en de mate waarin 
het een lacune invult. Bij de goedkeuring van de aanvraag wordt de subsidie toegekend en integraal 
vereffend.

§2. Zolang een vorige subsidie die werd verleend in het kader van dit reglement overeenkomstig de 
bepalingen in artikel 6 § 1.3° onvoldoende werd verantwoord, zal aan de begunstigde geen nieuwe 
subsidie voor een ander professionaliseringsproject kunnen worden vereffend.

§3. De provinciale subsidie wordt gestort op de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 6. - Verantwoording van de subsidie

§1. De begunstigde is ertoe gehouden om:
1° De subsidie aan te wenden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend;
2° Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-Brabant        

toestemming te verlenen om eventueel ter plaatse de aanwending van de        toegekende 
subsidies te controleren;

3° Volgende verantwoordingsstukken in te dienen:
    a. Een evaluatieverslag en een financieel verslag (namelijk de staat van inkomsten en 
        uitgaven), inclusief bewijsstukken;
    b. Een gedetailleerde afrekening betreffende het gebruik van de subsidie.

De begunstigde wordt vrijgesteld van de, in het artikel 5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen, vermelde 
verplichtingen tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen na realisatie van het project.
§2. De in §1. vermelde verantwoordingsstukken dienen uiterlijk vier maanden na realisatie van het 
project te worden bezorgd aan de dienst economie van de provincie Vlaams-Brabant. 
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Art. 7. - Sancties

§1. De subsidies worden steeds voorwaardelijk toegekend.

§2. De Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder §3 vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° Een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° Onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° De in artikel 6 § 2 voorgeschreven termijn voor het indienen van de stavingstukken niet 
     naleeft;

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd: 
1° De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie;
2° De stopzetting van de verdere uitbetaling van de reeds toegekende subsidies;
3° De uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 
     reglement gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van      
     schriftelijke betekening van deze sanctie.

§4. Indien de reëel betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
uiteindelijk lager ligt dan het toegekend bedrag van de subsidie, dan zal de subsidie ambtshalve 
verminderd worden tot de op basis van de stavingstukken aangetoonde reële prijs. In dat geval dient 
het reeds te veel ontvangen subsidiebedrag door de subsidieontvanger op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald te worden aan de provinciale overheid.

Art. 8. - Communicatie

De subsidieaanvrager verbindt zich ertoe om bij iedere communicatie in verband met het 
gesubsidieerd initiatief, op een duidelijke wijze de steun van de provincie Vlaams-Brabant te 
vermelden.

Art. 9. - Opheffingsbepaling

Het provinciaal reglement van 14 oktober 2003 inzake de toekenning van subsidies aan Vlaams-
Brabantse sociale economie organisaties die deelnemen aan de cursus Management in de sociale 
economie van de Universiteit Antwerpen Management School wordt opgeheven.

Art. 10. - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.

Leuven, 23 november 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, 1 december 2010



259

Nr. 49 Wijziging reglement betreffende de subsidiëring van lokale en
regionale vrijwilligersbeurzen
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de vrijwilligersbeurzen, goedgekeurd door de 
provincieraad op 20 oktober 2009;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat het reglement betreffende de vrijwilligersbeurzen aan te 
passen;

Gelet op de rol die lokale administraties spelen bij de organisatie van een lokale vrijwilligersbeurs;

Gelet op de wenselijkheid om lokale besturen in aanmerking te laten komen voor het reglement;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal reglement betreffende de organisatie van lokale en regionale vrijwilligersbeurzen, 
goedgekeurd op 20 oktober 2009, wordt als volgt gewijzigd:
in artikel 2 (komen in aanmerking voor een projectsubsidie) wordt toegevoegd: lokale besturen.

Art. 2
De gecoördineerde tekst met inbegrip van de wijzigingen van het reglement, gevoegd bij dit besluit, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 23 november 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, 1 december 2010
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Reglement betreffende de subsidiëring van lokale/regionale vrijwilligersbeurzen voor 
senioren 2010-2012

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: seniorenadviesraden, lokale besturen, 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 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.

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; 
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• 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: 
• een of meer bepalingen van dit reglement niet werden nageleefd; 
• onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie werden meegedeeld; 
• de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken niet werden 
gerespecteerd; 

kan de deputatie een 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 2012.
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Nr. 50 Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven 
opvoedingsondersteuning tijdens de Vlaamse 'week van de 
opvoeding'
(Directie sociaal beleid - dienst welzijn en gezondheid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het decreet opvoedingsondersteuning van 13 juli 2007;

Gelet op de provinciale acties naar lokale besturen gedurende de Vlaamse 'week van de opvoeding' 
in 2010;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat een reglement betreffende de subsidiëring van lokale 
initiatieven opvoedingsondersteuning tijdens de Vlaamse 'week van de opvoeding' in te stellen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
De tekst van het reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven 
opvoedingsondersteuning tijdens de Vlaamse 'week van de opvoeding' wordt goedgekeurd.

Art. 2
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011

Leuven, 23 november 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, 3 december 2010
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Reglement betreffende de subsidiëring van lokale initiatieven opvoedingsondersteuning tijdens de 
Vlaamse 'week van de opvoeding'

Artikel 1

In het kader van het provinciaal kindbeleid en binnen de perken van het beschikbaar krediet verleent het 
provinciebestuur subsidies voor lokale initiatieven opvoedingsondersteuning in Vlaams-Brabant tijdens de 
Vlaamse 'week van de opvoeding'.

Art. 2

De subsidie kan toegekend worden aan lokale besturen die tijdens de Vlaamse 'week van de opvoeding' een 
lokaal of regionaal initiatief inzake opvoedingsondersteuning opzetten met in Vlaams-Brabant werkzame:

1° verenigingen zonder winstoogmerk;
2° feitelijke verenigingen;
3° groeperingen van verenigingen zonder winstoogmerk en feitelijke verenigingen.

Art. 3

§ 1. Het doel van deze subsidie is op een laagdrempelige manier opvoedingsondersteuning aan te bieden aan 
gezinnen met kinderen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op de ontmoeting tussen ouders en kinderen.

§ 2. De subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro.

Art. 4

§ 1. Het lokaal bestuur dat in aanmerking wenst te komen voor deze subsidie dient uiterlijk op 30 januari van 
het betrokken werkjaar een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier in bij de provinciale overheid. 

§ 2. Volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: 
1° het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van Vlaams-
Brabant. In dat geval telt de datum van verzending als officiële datum van ontvangst;
2°  het ter post versturen van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. In 
dat geval telt de poststempel als officiële datum van ontvangst;
3° het afgeven van het aanvraagdossier aan het ontvangst tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dat geval dient de aanvrager een ontvangstbewijs te vragen.

Art. 5

§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement.

§ 2. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen.

Art. 6

§ 1. De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning.

§ 2. Wanneer de vorige subsidieaanvraag in het kader van dit reglement onvoldoende verantwoord is, dan 
wordt er slechts een voorschot gegeven van 50%. In dat geval wordt het saldo slechts uitbetaald wanneer ook 
de voorgaande subsidieaanvraag verantwoord is.

Art. 7

Bij de promotie en bekendmaking van het initiatief wordt de steun van de provincie Vlaams-Brabant 
vermeld.
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Art. 8

§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen, worden ongeacht het toegekende subsidiebedrag aan de begunstigde 
volgende verplichtingen opgelegd:

1° de subsidie wordt aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° de begunstigde geeft aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de plaats van de activiteit en 
verleent inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;
3° de volgende bewijsstukken worden bezorgd aan het provinciebestuur:

a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde afrekening.

§ 2. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk twee maanden na het einde van het project ingediend worden. 

§3. 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. 9

§1. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. 

§2. In de volgende gevallen: 
1° één of meer bepalingen van dit reglement niet nageleefd werden; 
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale administratie meegedeeld werden; 
3° de voorgeschreven termijnen voor het indienen van de verantwoordingsstukken niet gerespecteerd  
     werden; 
4° de bewijsstukken geven een lager bedrag aan dan de toegekende subsidie;

kan de deputatie één of meerdere van de volgende sancties opleggen: 
1° de subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
2° de uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies 
wordt stopgezet; 
3° de subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode. 

Art. 10

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
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Nr. 51 Provinciale comptabiliteit: vaststelling van de jaarrekeningen 
van de provincie voor het jaar 2009
(Directie financiën)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Gelet op het artikel 66 § 2 en § 4 van de Provinciewet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de algemene regeling van de provinciale 
boekhouding;

Gelet op de brief van het Rekenhof van 4 november 2010 met referentie N 09-3.627.548 B1 met als 
bijlage het rapport betreffende de rekeningen over het jaar 2009;

Overwegende dat de beheersrekeningen, de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de 
toelichting bij de balans en resultatenrekening en de bijlagen door de financieel beheerder werden 
opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 betreffende de 
algemene regeling van de provinciale boekhouding en dat deze rekeningen door de deputatie in 
vergadering van 9 september 2010 werden goedgekeurd;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT

Enig artikel
De jaarrekeningen 2009: de begrotingsrekening, de balans, de resultatenrekening, de toelichting bij 
de balans en resultatenrekening, de afschrijvingstabel en de lijst met desinvesteringen voor het 
dienstjaar 2009 worden vastgesteld.

Leuven, 7 december 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, 10 december 2010
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Nr. 52 Ontwerp van de financiële nota der ontvangsten en uitgaven 
voor het begrotingsjaar 2011
(Directie financiën)

BESLUIT

(begrotingsartikel 040/0150/7012)

Gelet op de artikelen 10 en 170 van de Grondwet;

Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Provinciedecreet;

Gelet op de wet van 19 juli 1979 betreffende de wijziging van het wetboek van de 
inkomstenbelastingen en van het wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de 
onroerende fiscaliteit betreft;

Overwegende dat, om een evenwichtige begroting te kunnen voorleggen, het onontbeerlijk is het 
aantal provinciale opcentiemen te behouden;

Gelet op artikel 16 van de wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
wet van 9 juli 1982 ;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT :

Enig artikel
Voor het begrotingsjaar 2011 zal ten gunste van de provincie Vlaams-Brabant overgegaan worden 
tot de heffing van 332 opcentiemen op de onroerende voorheffing die door het Vlaams Gewest zal 
worden geheven voor dit begrotingsjaar.

Leuven, 14 december 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, 17 december 2010
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ALGEMENE RECAPITULATIE    -    BEGROTING 2011

Sommen voorgesteld door Sommen toegekend
de deputatie door de provincieraad

Gewone ontvangsten:  153.752.400 152.740.500
Gewone uitgaven: 153.752.400 152.740.500

Buitengewone ontvangsten: 24.432.550 24.432.550
Buitengewone uitgaven: 24.432.550 24.432.550

Aldus vastgesteld door de deputatie van de provincieraad, in vergadering van 9 september 2010.

Aanwezig: Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
               Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLEE,
               Monique SWINNEN, Walter ZELDERLOO, Elke ZELDERLOO, leden;        
               Marc COLLIER, provinciegriffier;

De provinciegriffier, De voorzitter,
(g) Marc COLLIER (g) Lodewijk DE WITTE

Vastgesteld door de provincieraad van Vlaams-Brabant, op 14 december 2010

Het totaal der ontvangsten en uitgaven - begrotingsontwerp 2011- wordt bij hoofdelijke stemming aangenomen met 43 stemmen tegen 20 en bij 1 onthouding.

Van raadswege; Voor eensluidend uittreksel,
De provinciegriffier,                                         De provinciegriffier, De voorzitter,
(g) Marc COLLIER                                         Marc COLLIER (g) Vic LAUREYS
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Nr. 53 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling
(Dienst organisatie en planning)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100, 113 en 246 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
minimum voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel 
van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en betreffende enkele bepalingen inzake de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 7 december 2007;

Gelet op de omzendbrief Peeters van 24 juni 1997 omtrent de overname van activiteiten van de 
vzw's door de gemeentelijke of provinciale organisatie - gevolgen voor het personeel van 24 juni 
1997;

Gelet op de beslissingen van de provincieraad van
- 20 november 2007 betreffende de formatie van de kabinetten;
- 19 februari 2008 betreffende het organogram;
- 10 december 2008 en 24 november 2009 betreffende de personeelsformatie;
- 29 juni 2010 betreffende de personeelsformatie en de overgangsregeling;

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel;

Gelet op het advies van de raadscommissie personeel, vorming en informatica;

Overwegende dat de provincieraad op 16 juni 2007 de meerjarenplanning 2007-2012 heeft 
goedgekeurd, en dat in deze meerjarenplanning de nodige financiële middelen zijn ingeschreven;

Overwegende dat in het ontwerp van begroting 2011 dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
provincieraad de nodige financiële middelen worden ingeschreven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 29 juni 2010 met betrekking tot de personeelsformatie en de overgangsregeling 
worden opgeheven. 

Art. 2

De personeelsformatie van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt 
vastgelegd:

statutaire 
formatie

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1
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financieel beheerder 1 0 1
A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1
A5a-A5b directeur 7 0 7
A5a-A5b stafmedewerker 1 0 1
A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2
A8a-A8b expert-ingenieur 1 0 1
A4a-A4b diensthoofd 32 1 33
A4a-A4b expert 6 3 9
A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4
A6a-A7a arts 0 2 2
A1a-A2a bestuurssecretaris 99 75 174
B4-B5 hoofddeskundige 7 2 9
B1-B3 deskundige 90 88,5 178,5
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 1 13
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4
C1-C3 administratief medewerker 98 39 137
C1-C3 technisch medewerker 20 5 25
D4 technisch hoofdassistent 15 1 16
D1-D3 administratief assistent 8 1 9
D1-D3 technisch assistent 48,3 71,24 119,54
PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 458,3 291,74 750,04

Art. 3

De overgangsregeling van de administratie van de provincie Vlaams-Brabant wordt als volgt 
vastgelegd:

Uitdovende graad S/C blokkeert in formatie S/C aantal

Statutaire graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren
diensthoofd S diensthoofd C 1
diensthoofd S deskundige C 0,5
arts S arts C 1,08
deskundige S bestuurssecretaris C 1
deskundige S deskundige C 1
deskundige S administratief medewerker S 1
administratief hoofdmedewerker S administratief hoofdmedewerker C 1
administratief medewerker S administratief hoofdmedewerker S 1
administratief medewerker S deskundige S 1
administratief medewerker S administratief medewerker C 0,5
technisch medewerker S technisch hoofdmedewerker S 1
technisch medewerker S deskundige S 2
technisch medewerker S technisch medewerker C 1
technisch medewerker S technisch hoofdassistent S 3
technisch hoofdassistent S technisch assistent S 2
technisch assistent S administratief assistent S 1
technisch assistent S technisch assisent C 22,92
technisch assistent S technisch hoofdassistent S 2
technisch assistent S administratief medewerker C 1
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administratief assistent S administratief medewerker S 11
administratief assistent S administratief hoofdmedewerker S 1
administratief assistent S administratief medewerker C 2
technisch beambte S technisch assistent C 2,13
totaal 61,13

Contractuele graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren (omzendbrief 
Peeters)
bestuurssecretaris C bestuurssecretaris S 2
deskundige C deskundige S 1
administratief medewerker C administratief medewerker S 3
administratief assistent C administratief medewerker C 2
totaal 8

Afgeschafte graden
adjunct-ontvanger S diensthoofd S 1
domeindirecteur Huizingen S diensthoofd S 1
onderzoekingsgelastigde niet-
geneesheer S diensthoofd S 1
adviseur regionale economie S diensthoofd S 1
vertaler-directeur S bestuurssecretaris S 1
e.a. kunstadviseur S bestuurssecretaris C 1
opnemer-landmeter expert onroerend 
goed S bestuurssecretaris S 1
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris S 3
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris C 2
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S deskundige S 1
e.a. adjunct districtschef S deskundige S 2
hoofdwederopvoedster S deskundige S 1
wederopvoedster 1ste klasse S deskundige S 1
eerste tekenaar S deskundige C 1
tekenaar S deskundige S 2
tekenaar S technisch medewerker C 1
jeugdherbergvader S administratief medewerker C 1
jeugdherbergmoeder S deskundige C 1
e.a. wederopvoeder S administratief medewerker S 1
totaal 24

Overtallige betrekkingen
diensthoofd S 0,5
deskundige S 2
administratief medewerker S 1,5
technisch hoofdassistent S 1
administratief assistent S 4
technisch assistent S 2,32
totaal 11,32

Detacheringen en outplacement
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psycholoog S 2
hoofddeskundige S 1
deskundige S 3,25
wederopvoeder 1ste klasse S 1
administratief medewerker S 1
technisch assistent S 4
totaal 12,25

Algemeen totaal 116,7

Leuven, 15 december 2010

Van raadswege:

Marc COLLIER Vic LAUREYS
(g) provinciegriffier (g) voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 16 december 2010
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Nr. 54 Herinnering - BESTUURSMEMORIAAL 2011 - vernieuwing abonnement

INSCHRIJVING

Het bestuursmemoriaal wordt elektronisch ter beschikking gesteld op de website van de provincie Vlaams-
Brabant: www.vlaamsbrabant.be/bestuursmemoriaal

In principe wordt het bestuursmemoriaal nog enkel elektronisch en gratis verspreid. De abonnees die dit 
wensen kunnen echter nog steeds een papieren versie ontvangen van het bestuursmemoriaal tegen 62 euro
voor een jaarabonnement en 6,20 euro voor een los nummer.

De abonnees die ervoor opteren om het bestuursmemoriaal uitsluitend elektronisch te raadplegen ontvangen 
een elektronisch bericht om mee te delen dat een nieuw nummer van het bestuursmemoriaal werd 
gepubliceerd op de website van de provincie.

Om uw keuze kenbaar te maken dient u onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te sturen naar:

Provincie Vlaams-Brabant
Algemeen secretariaat
Provincieplein 1
3010 Leuven.

fax: 016-26 71 10 
e-mail: marleen.gouwy@vlaamsbrabant.be

Ondergetekende (naam en voornaam) …………………………………………………………

functie…………………………………………………………………..……………………….

schrijft zich in voor de periodieke toezending van de publicatie van het bestuursmemoriaal van de provincie 
Vlaams-Brabant voor het jaar 2011.

Hij/Zij wenst het bestuursmemoriaal vanaf januari 2011 

elektronisch op volgend e-mailadres te ontvangen (gratis): ………………………………..

in papieren versie toegestuurd te krijgen op volgend adres: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

en zal het verschuldigde bedrag – 62 euro voor een jaarabonnement – storten op rekeningnummer 
091-0106177-88 van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 te 3010 Leuven, met vermelding
'B.M. art. 823'.

Plaats …………………………….. Naam ……………………………….

Datum …………………………… Handtekening

Provincie Vlaams-Brabant 
Algemeen secretariaat
Bestuursmemoriaal
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Nr. 55 Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal
(Directie interne administatie en personeelsbeleid - dienst algemeen secretariaat)

OFFICIEEL BERICHT

De heer vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen 
brengt mij de hierna volgende inlichtingen/wijzigingen ter kennis aangaande de consulaire korpsen.

LAND NAMEN ONDERWERP PLAATS

REPUBLIEK
KENIA

De Heer Daniel 
BISSCHOPS

Werd benoemd tot ereconsul te 
Antwerpen, met als consulair 
ressort het Vlaamse Gewest.

ANTWERPEN

Dit bericht wordt opgenomen in het bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 7 december 2010
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