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Nr. 8 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 13 maart 2012

Nr.
voorstel

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 9 Eerste reeks budgetwijzigingen 2012:
− gewone uitgaven en ontvangsten;
− buitengewone uitgaven en ontvangsten;

goedkeuring.

2. kennisgeving nr. 10 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 het artikel 162 van het Provinciedecreet 
van 9 december 2005: rapportering van de financieel 
beheerder aan de provincieraad en de deputatie:
kennisneming.

3. kennisgeving nr. 11 Interne kredietaanpassingen: kennisneming.

4. kennisgeving nr. 12 7de reeks interne kredietaanpassingen 2011: 
kennisneming.

5. kennisgeving nr. 13 Bijkomende reeks interne kredietaanpassingen 2011:
kennisneming.

6. kennisgeving nr. 14 Eerste reeks interne kredietaanpassingen 2012: 
kennisneming.

7. 15 Nieuwbouw van het eerstegraadsgebouw op de Campus 
Leuven: 

− goedkeuring bijzonder bestek en raming vaststelling 
van de wijze van gunnen;

− ramingsstaat voor een bedrag van 5.417.654,71 euro 
(btw inbegrepen);

goedkeuring.

8. 16 Ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas -
voorlopige vaststelling:
goedkeuring
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9. 19 Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
betreffende de ontwikkeling en het beheer van de 
interprovinciale portaalwebsite over depotbeleid, -
werking en -praktijk in Vlaanderen 
(www.depotwijzer.be):
goedkeuring.

10. 20 Ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
'Concentraties grootschalige kleinhandel in het 
buitengebied fase 1' - voorlopige vaststelling:
goedkeuring.

11. 21 Ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Specifiek 
economisch knooppunt Ternat' - voorlopige vaststelling: 
goedkeuring.

12. 22 Provinciedomein Huizingen: structurele
onderhoudswerken aan de wegen:

− goedkeuring ontwerp (bestek en plannen) en 
vaststelling van de wijze van gunnen;

− uitvoeringskosten geraamd op 275.000 euro (btw 
inbegrepen);

goedkeuring.

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

Leuven, 19 maart 2012
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Nr. 9 Eerste reeks budgetwijzigingen 2012
(Directie financiën - dienst begroting en financiaal advies

OVERZICHT BUDGETONTWERP 2012

2012 Budget 2012 Budget 2012 incl eerste 
budgetwijziging

Gewone ontvangsten 162.340.000 171.204.320

Gewone uitgaven 162.340.000 171.204.320

Verschil  Gewone 
dienst

0 0

Buitengewone Dienst 21.858.700 33.156.100
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 65 en 67 van de provinciewet en het artikel 42 van het Provinciedecreet;

Gelet op het budget van de provincie Vlaams-Brabant voor het jaar 2012 aangenomen 
door de provincieraad in vergadering van 14 december 2011;
  
Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in het budget van de provincie
Vlaams-Brabant voor 2012.

GEWONE ONTVANGSTEN 

- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 7.887.880 euro en van 743.300 
euro op 8.631.180 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 000/0100/7020 wordt vermeerderd met 340 euro en van 69.400 euro op 
69.740 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/7020 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 31.600 euro op 
34.600 euro gebracht.

- Een krediet van 70 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen".

- Een krediet van 90.750 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten".

- Een krediet van 150.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0350/7420 (nieuw) met als opgave 
"Tussenkomst project sociale kaart".

- Een krediet van 118.430 euro wordt bepaald op artikel 833/0410/7512 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling renteloze lening DOP".

- Een krediet van 40.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0240/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen dagbesteding ouderen".
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- Het krediet van artikel 852/0200/7403 wordt vermeerderd met 3.920 euro en van 150.100 euro op 
154.020 euro gebracht.

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/7420 (nieuw) met als opgave 
"Tussenkomst project Grenzeloos Toegankelijk".

- Het krediet van artikel 923/0130/7512 wordt vermeerderd met 559.030 euro en van 701.500 euro 
op 1.260.530 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 620/0110/7021 wordt verminderd met 4.100 euro en van 4.100 euro op 0 
euro teruggebracht.

GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 993.230 euro en van 5.042.200 
euro op 6.035.430 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 000/0100/6150 wordt vermeerderd met 4.480 euro en van 6.700 euro op 
11.180 euro gebracht.

- Een krediet van 36.320 euro wordt bepaald op artikel 000/0100/6500 (nieuw) met als opgave 
"Intresten".

- Een krediet van 32.280 euro wordt bepaald op artikel 000/0100/6501 (nieuw) met als opgave 
"Aflossing van kapitaal".

- Het krediet van artikel 050/0220/6160 wordt vermeerderd met 600 euro en van 137.600 euro op 
138.200 euro gebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 764/0530/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie BOIC".

- Een krediet van 17.250 euro wordt bepaald op artikel 104/0280/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten ORP (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 104/0520/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 105.000 euro 
op 125.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 104/1400/6150 wordt vermeerderd met 60.000 euro en van 676.600 euro 
op 736.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 131/0250/6131 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 44.000 euro op 
47.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 136/0200/6134 wordt vermeerderd met 3.270 euro en van 119.500 euro op 
122.770 euro gebracht.

- Een krediet van 34.090 euro wordt bepaald op artikel 106/0340/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten - Competentiebeheer".

- Een krediet van 15.500 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten - informatica uitbating (vorige jaren)".

- Een krediet van 26.020 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6150/02 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontracten - informatica uitbating (vorige jaren)".

- Een krediet van 120.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1375/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Huis van het Nederlands (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 104/1200/6132 wordt verminderd met 20.000 euro en van 276.600 euro op 
256.600 euro teruggebracht.

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1385/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie Ring TV".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0100/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten dienst cultuur (vorige jaren)".

- Een krediet van 469.590 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten Streekgericht bibliotheekbeleid (vorige jaren)".

- Een krediet van 7.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0250/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Intergemeentelijke initiatieven (vorige jaren)".

- Een krediet van 63.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0230/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Innovatie bibliotheken (vorige jaren)".
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- Een krediet van 16.300 euro wordt bepaald op artikel 773/1010/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Sensibiliseringsacties cultureel erfgoed (vorige jaren)".

- Een krediet van 87.280 euro wordt bepaald op artikel 773/1350/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen/klein 
historisch erfgoed (privé) (vorige jaren)".

- Een krediet van 86.120 euro wordt bepaald op artikel 773/1410/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Onderhoud van niet-beschermde waardevolle gebouwen en 
klein historisch erfgoed (openbaar) (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 762/0100/6132 wordt verminderd met 600 euro en van 175.000 euro op 
174.400 euro teruggebracht.

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 762/1590/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Regionale cultuurevenementen".

- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt verminderd met 140.000 euro en van 250.000 euro 
op 110.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 75.000 euro op 
95.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 773/1440/6405 wordt verminderd met 25.000 euro en van 50.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 773/1440/6406 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies overheden - Depotinfrastructuur".

- Een krediet van 28.220 euro wordt bepaald op artikel 761/0200/6131/02 (nieuw) met als opgave 
"Administratieve kosten Jeugddienst (vorige jaren)".

- Een krediet van 18.750 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6405/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies jeugdverblijfinfrastructuur privé (vorige jaren)".

- Een krediet van 9.490 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies jeugdverblijfinfrastructuur overheden (vorige jaren)".

- Een krediet van 27.750 euro wordt bepaald op artikel 761/0730/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies overheden Inrichting jeugdvriendelijke openbare ruimte (vorige jaren)".
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- Een krediet van 40.900 euro wordt bepaald op artikel 701/0390/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - innovatieve projecten (vorige jaren)".

- Een krediet van 180 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/6003/02 (nieuw) met als opgave 
"Grondstoffen voor voeding (vorige jaren)".

- Een krediet van 5.260 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten (vorige jaren)".

- Een krediet van 440 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/6150/02 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontracten (vorige jaren)".

- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 735/0100/6131 wordt vermeerderd met 30 euro en van 41.500 euro op 
41.530 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6132 wordt vermeerderd met 40 euro en van 113.000 euro op 
113.040 euro gebracht.

- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6100 (nieuw) met als opgave 
"Huur- en huurlasten".

- Het krediet van artikel 736/0100/6002 wordt verminderd met 4.000 euro en van 4.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6132 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 25.000 euro op 
27.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 764/0350/6401 wordt verminderd met 1.500 euro en van 1.500 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 764/0350/6402 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden BK Veldrijden/Wielrennen".

- Het krediet van artikel 760/0200/6002 wordt vermeerderd met 2.240 euro en van 47.500 euro op 
49.740 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0200/6132 wordt vermeerderd met 66.700 euro en van 195.000 euro 
op 261.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/6133 wordt vermeerderd met 10.610 euro en van 253.000 euro 
op 263.610 euro gebracht.

- Een krediet van 7.880 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Vernieuwende projecten in de welzijnssector (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt verminderd met 23.500 euro en van 162.000 euro op 
138.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt vermeerderd met 314.500 euro en van 649.000 euro 
op 963.500 euro gebracht.

- Een krediet van 180.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0350/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie aan VERA - sociale kaart".

- Het krediet van artikel 843/0200/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 160.000 euro op 
165.000 euro gebracht.

- Een krediet van 4.590 euro wordt bepaald op artikel 871/0210/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Dienst gezondheid (vorige jaren)".

- Een krediet van 5.920 euro wordt bepaald op artikel 871/0400/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen/Initiatieven inzake gezondheidspreventie (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 871/0250/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 
10.000 euro gebracht.

- Een krediet van 3.600 euro wordt bepaald op artikel 852/0100/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten PRIC (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 852/0110/6120 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 220.000 euro 
op 230.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0100/6120 wordt vermeerderd met 1.700 euro en van 15.000 euro op 
16.700 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 852/0100/6132 wordt verminderd met 7.500 euro en van 53.000 euro op 
45.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0160/6120 (nieuw) met als opgave 
"Erelonen - samenlevingsbeleid".

- Een krediet van 2.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0160/6132 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - samenlevingsbeleid".

- Een krediet van 4.930 euro wordt bepaald op artikel 832/0200/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Gelijke kansen (vorige jaren)".

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Europees project Grenzeloos toegankelijk (vorige jaren)".

- Een krediet van 15.360 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Europees project Grenzeloos Toegankelijk (vorige jaren)".

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 833/0371/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen Toegankelijkheidsbureau (nominatief) (vorige jaren)".

- Een krediet van 600 euro wordt bepaald op artikel 840/0400/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Groepswerkingen armoede (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 832/0240/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 16.500 euro op 
31.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 833/0730/6401 wordt vermeerderd met 74.400 euro en van 81.400 euro op 
155.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 833/0730/6405 wordt verminderd met 74.400 euro en van 74.400 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 4.700 euro wordt bepaald op artikel 160/0360/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen/Intergemeentelijke dienst (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 160/0200/6132 wordt verminderd met 7.000 euro en van 54.400 euro op 
47.400 euro teruggebracht.



26

- Een krediet van 7.000 euro wordt bepaald op artikel 160/0390/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Oxfam wereldwinkels vzw".

- Een krediet van 17.090 euro wordt bepaald op artikel 852/0400/6620 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke kosten".

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0310/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Bovenwinkelwonen (nominatief) (vorige jaren)".

- Een krediet van 1.706.750 euro wordt bepaald op artikel 900/0340/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - huisvestingsprojecten en grondbeleid (vorige 
jaren)".

- Een krediet van 582.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0345/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden - huisvestingsinitiatieven (vorige jaren)".

- Een krediet van 40.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0150/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden - subsidies woonomgeving (vorige jaren)".

- Een krediet van 50.910 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Co-financiering projecten streekproducten (vorige jaren)".

- Een krediet van 512.420 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Co-financiering streekontwikkelingsprojecten (vorige jaren)".

- Een krediet van 85.680 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Co-financiering streekontwikkelingsprojecten (vorige jaren)".

- Een krediet van 193.360 euro wordt bepaald op artikel 526/4700/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - Ondersteuning en innovatiebeleid en ontwikkeling kennisregio 
(vorige jaren)".

- Een krediet van 93.780 euro wordt bepaald op artikel 529/0500/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Kernversterkende initiatieven gemeenten (vorige jaren)".

- Een krediet van 78.000 euro wordt bepaald op artikel 526/2230/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie VITO".
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- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 78.000 euro en van 552.100 euro op 
474.100 euro teruggebracht.

- Een krediet van 134.070 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen Bodembreed (vorige jaren)".

- Een krediet van 8.570 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden Bodembreed (vorige jaren)".

- Een krediet van 80.210 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Bodembreed (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt verminderd met 4.100 euro en van 137.500 euro op 
133.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 621/0440/6132 wordt vermeerderd met 24.160 euro en van 20.000 euro op 
44.160 euro gebracht.

- Een krediet van 36.570 euro wordt bepaald op artikel 621/0460/6132 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten - Regional Branding Hageland".

- Een krediet van 23.560 euro wordt bepaald op artikel 879/0306/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen Duurzaam bouwen (vorige jaren)".

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0460/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie voor Kamers voor Handel en Nijverheid (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 876/0450/6401 wordt vermeerderd met 4.400 euro en van 10.600 euro op 
15.000 euro gebracht.

- Een krediet van 80.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0401/6405 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie Stimulering milieuvriendelijke energiebronnen".

- Het krediet van artikel 879/0405/6401 wordt verminderd met 82.500 euro en van 165.000 euro op 
82.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 82.500 euro wordt bepaald op artikel 879/0405/6402 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - Energiemaatregelen kansengroepen".
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- Een krediet van 27.300 euro wordt bepaald op artikel 879/0498/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie U Gent voor Arbor".

- Een krediet van 172.830 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden (vorige jaren)".

- Een krediet van 563.400 euro wordt bepaald op artikel 482/0290/6136/02 (nieuw) met als opgave 
"Kosten voor waterlopen - Ruiming waterlopen en kosten aanbestedingen (vorige jaren)".

- Een krediet van 19.230 euro wordt bepaald op artikel 482/0350/6136/02 (nieuw) met als opgave 
"Kosten voor waterlopen - Wettelijke tussenkomst watering (vorige jaren)".

- Een krediet van 1.342.100 euro wordt bepaald op artikel 421/0700/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - Aanleg fietspaden ihkv netwerken (vorige jaren)".

- Een krediet van 56.610 euro wordt bepaald op artikel 421/0720/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden - Realisatie pilootprojecten (vorige jaren)".

- Een krediet van 149.670 euro wordt bepaald op artikel 421/0800/6406/02 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan overheden - Recreatief fietsroutenetwerk (vorige jaren)".

- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 423/0270/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan overheden - MOSmobi (vorige jaren)".

- Een krediet van 125.000 euro wordt bepaald op artikel 423/0280/6405 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidies aan privé Woon-schoolverkeer: inrichting schoolomgeving".

- Het krediet van artikel 423/0280/6406 wordt verminderd met 125.000 euro en van 250.000 euro 
op 125.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 4.630 euro wordt bepaald op artikel 336/0210/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten Campagne verkeersveiligheid (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 331/0100/6110 wordt vermeerderd met 6.600 euro en van 8.500 euro op 
15.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 331/0100/6113 wordt verminderd met 6.600 euro en van 6.600 euro op 0 
euro teruggebracht.
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 8.219.620 euro en van 16.812.700 
euro op 25.032.320 euro gebracht.

- Een krediet van 756.950 euro wordt bepaald op artikel 010/0100/1702 (nieuw) met als opgave 
"Leasing".

- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 993.230 euro en van 5.042.200 
euro op 6.035.430 euro gebracht.

- Een krediet van 490.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/1511 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie ".

- Een krediet van 837.600 euro wordt bepaald op artikel 923/0750/1511 (nieuw) met als opgave 
"Verwerving gronden doortrekkersterreinen - Investeringssubsidies Vlaamse Gemeenschap".

BUITENGEWONE UITGAVEN

- Een krediet van 544.990 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2520 (nieuw) met als opgave 
"Leasing".

- Een krediet van 52.990 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/2520 (nieuw) met als opgave 
"Leasing".

- Een krediet van 52.990 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2520 (nieuw) met als opgave 
"Leasing".

- Een krediet van 105.980 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2520 (nieuw) met als opgave 
"Leasing".

- Het krediet van artikel 104/0100/2410 wordt vermeerderd met 68.000 euro en van 85.000 euro op 
153.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/2440 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 50.000 euro op 
52.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0720/2211 wordt vermeerderd met 150.000 euro en van 190.000 euro 
op 340.000 euro gebracht.
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- Een krediet van 17.690 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2113/02 (nieuw) met als opgave 
"Software - Speciale projecten informatica (vorige jaren)".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2100 (nieuw) met als opgave 
"Plannen en studies".

- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt vermeerderd met 315.000 euro en van 2.340.000 
euro op 2.655.000 euro gebracht.

- Een krediet van 32.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/2400 (nieuw) met als opgave 
"Meubilair en kantooruitrusting".

- Een krediet van 41.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0101/2410 (nieuw) met als opgave 
"Transportmaterieel".

- Het krediet van artikel 762/0101/2440 wordt verminderd met 12.000 euro en van 198.500 euro op 
186.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 93.800 euro wordt bepaald op artikel 104/1220/2100 (nieuw) met als opgave 
"Studies en plannen".

- Een krediet van 16.680 euro wordt bepaald op artikel 774/0700/2420/02 (nieuw) met als opgave 
"Kunstpatrimonium - Aankoop kunstvoorwerpen (vorige jaren)".

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamaterieel - Streekgericht bibliotheekbeleid Dienstverlening".

- Een krediet van 6.500 euro wordt bepaald op artikel 770/0500/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamateriaal".

- Een krediet van 20.490 euro wordt bepaald op artikel 761/0101/2300/02 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machine en uitrusting (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 761/0101/2400 wordt vermeerderd met 54.300 euro en van 25.000 euro op 
79.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2200 wordt vermeerderd met 46.500 euro en van 110.200 euro 
op 156.700 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 185.000 euro en van 91.000 euro 
op 276.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2300 wordt vermeerderd met 94.500 euro en van 34.000 euro op 
128.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 29.900 euro en van 35.000 euro op 
64.900 euro gebracht.

- Een krediet van 62.040 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 735/0100/2300 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 207.000 euro 
op 307.000 euro gebracht.

- Een krediet van 50.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2100 (nieuw) met als opgave 
"Plannen en studies".

- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt vermeerderd met 1.312.000 euro en van 61.000 euro 
op 1.373.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt verminderd met 58.000 euro en van 155.000 euro op 
97.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines en uitrusting".

- Een krediet van 2.500 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2310 (nieuw) met als opgave 
"Informaticamaterieel".

- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt verminderd met 47.500 euro en van 95.000 euro op 
47.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2440 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 4.000 euro op 
5.000 euro gebracht.

- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)".
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- Een krediet van 6.120 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2300/02 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machine en uitrusting (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 760/0200/2200 wordt vermeerderd met 3.010.000 euro en van 305.000 
euro op 3.315.000 euro gebracht.

- Een krediet van 295.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2210 (nieuw) met als opgave 
"Aanschaf gebouwen".

- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 215.000 euro 
op 235.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2440 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 10.000 euro op 
12.000 euro gebracht.

- Een krediet van 34.620 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichtingen en groot onderhoud (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 138.900 euro en van 184.000 euro 
op 322.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2211 wordt vermeerderd met 200.000 euro en van 209.500 euro 
op 409.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 82.500 euro op 
132.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2310 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 1.500 euro op 
2.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2400 wordt vermeerderd met 32.500 euro en van 44.500 euro op 
77.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt verminderd met 3.500 euro en van 35.000 euro op 
31.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 6.070 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/2200/02 (nieuw) met als opgave
"Terreinen en gronden (vorige jaren)".
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- Een krediet van 16.040 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/2300/02 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machine en uitrusting (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 760/0400/2200 wordt vermeerderd met 165.000 euro en van 135.000 euro 
op 300.000 euro gebracht.

- Een krediet van 457.200 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/2211 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud".

- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt vermeerderd met 239.000 euro en van 132.300 euro 
op 371.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2400 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 27.500 euro op 
53.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2410 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2440 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 38.500 euro op 
58.500 euro gebracht.

- Een krediet van 118.430 euro wordt bepaald op artikel 833/0410/2900 (nieuw) met als opgave " 
Renteloze lening DOP).

- Het krediet van artikel 852/0100/2400 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 4.000 euro op 
7.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 852/0100/2440 wordt vermeerderd met 7.500 euro en van 1.000 euro op 
8.500 euro gebracht.

- Een krediet van 340 euro wordt bepaald op artikel 852/0400/2400/02 (nieuw) met als opgave 
"Meubilair en kantooruitrusting (vorige jaren)".

- Een krediet van 34.240 euro wordt bepaald op artikel 923/0720/2900/02 (nieuw) met als opgave 
"Toegestane leningen - particulieren vernieuwing bescheiden woningen (vorige jaren)".

- Een krediet van 285.200 euro wordt bepaald op artikel 923/0735/2900/02 (nieuw) met als opgave 
"Toegestane leningen (Renteloze leningen) (vorige jaren)".
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- Een krediet van 29.720 euro wordt bepaald op artikel 923/0750/2200/02 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden  (vorige jaren)".

- Een krediet van 161.200 euro wordt bepaald op artikel 923/0760/2900/02 (nieuw) met als opgave 
"Toegestane leningen - Renteloze leningen SVK (vorige jaren)".

- Een krediet van 1.350.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0750/2200 (nieuw) met als opgave 
"Verwerving gronden doortrekkersterreinen".

- Een krediet van 330 euro wordt bepaald op artikel 552/0700/2800 (nieuw) met als opgave 
"Deelnemingen Kapitaalsverhoging PBE".

- Een krediet van 8.000 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/2300/02 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines en uitrusting (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 610/0300/2200 wordt vermeerderd met 40.000 euro en van 43.000 euro op 
83.000 euro gebracht.

- Een krediet van 39.190 euro wordt bepaald op artikel 879/0840/2210/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: aanschaf (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 879/0100/2211 wordt verminderd met 114.700 euro en van 124.700 euro 
op 10.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 184.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machine en uitrusting".

- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt verminderd met 24.300 euro en van 85.000 euro op 
60.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 225.000 euro en van 100.000 euro 
op 325.000 euro gebracht.

- Een krediet van 4.140 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2300/02 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines en uitrusting (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 300/0200/2300 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 5.000 euro op 
55.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 300/0200/2440 wordt verminderd met 50.000 euro en van 185.000 euro op 
135.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 207.680 euro wordt bepaald op artikel 482/0760/2260/02 (nieuw) met als opgave 
"Waterlopen en waterbekkens: onderhoud (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 482/0620/2300 wordt vermeerderd met 200.000 euro en van 100.000 euro 
op 300.000 euro gebracht.

- Een krediet van 431.130 euro wordt bepaald op artikel 930/0250/2100/02 (nieuw) met als opgave 
"Plannen en studies - Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (vorige jaren)".

Leuven, 13 maart 2012

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

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

Leuven, 19 maart 2012
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Nr. 10 Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
ontwikkeling en het beheer van de interprovinciale portaalsite over 
depotbeleid, -werking en - praktijk in Vlaanderen
(Directie cultuur en onderwijs - Dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het decreet van 23 mei 2008 betreffende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring 
van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid;

Gelet op het besluit van 18 juli 2008 ter uitvoering van het cultureel-erfgoeddecreet van 
23 mei 2008, wat betreft de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-
erfgoedprojecten, de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering;

Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid op 29 mei 2009 met de vijf provincies en de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC) een cultureel-erfgoedconvenant heeft gesloten inzake de 
ondersteuning en financiering van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties die een 
regionale werking uitbouwen en inzake de uitbouw van een regionaal depotbeleid;

Gelet op het feit dat de vijf provincies en de VGC sinds 2009 structureel overleg plegen, binnen het 
zogenaamde Interprovinciaal Depotoverleg (IDO), om het gevoerde depotbeleid zo veel mogelijk 
op elkaar af te stemmen, onderling kennis en ervaring uit te wisselen en - waar nodig en relevant -
gezamenlijke, interprovinciale initiatieven te ontwikkelen;

Gelet op het feit dat op het IDO van 5 september 2011 tussen de vijf provincies en de VGC 
principieel afspraken gemaakt werden over de gezamenlijke uitbouw van een interprovinciale 
portaalwebsite over depotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen, getiteld www.depotwijzer.be, 
en aan de provincie Vlaams-Brabant gevraagd  werd om, mede in naam van de overige partijen, de 
technische ontwikkeling, de grafische vormgeving, de hosting, het onderhoud en de technische 
ondersteuning van deze website bij een externe leverancier aan te besteden;

Gelet op het feit dat de B-commissie cultuur van de VVP op 7 oktober 2011 akkoord ging met de 
gezamenlijke ontwikkeling en beheer van deze interprovinciale website door de vijf provincies en 
de VGC;

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie jeugd, cultuur en Vlaams karakter;

Overwegende dat het provinciaal erfgoedbeleidsplan 2009-2014 (goedkeuring provincieraad 10 
december 2008) in het kader van het erfgoedconsulentschap, het verzamelen en ter beschikking 
stellen van expertise aan alle erfgoedactoren in de provincie aanstipt als hét middel waarmee de 
provincie haar erfgoedbeleid gestalte wil geven;

Overwegende dat deskundigheidsbevordering via advies en expertise-uitwisseling een van de 
fundamenten is waarop het regionale depotbeleid gebouwd wordt;
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Overwegende dat het kostenefficiënt is om relevante en kwaliteitsvolle informatie en kennis over 
depotbeleid, -beheer en praktijk op een digitaal platform te clusteren en op interprovinciale schaal 
aan te bieden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De samenwerkingsovereenkomst betreffende de ontwikkeling en het beheer van de interprovinciale 
portaalwebsite over depotbeleid, - werking en -praktijk in Vlaanderen (www.depotwijzer.be), als 
bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 13 maart 2012

Van raadswege:

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

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

Leuven, 19 maart 2012



38

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE ONTWIKKELING EN HET 
BEHEER VAN DE INTERPROVINCIALE PORTAALWEBSITE OVER DEPOTBELEID,
-WERKING EN -PRAKTIJK IN VLAANDEREN (WWW.DEPOTWIJZER.BE)

TUSSEN:

de provincie Vlaams-Brabant, met administratieve zetel gevestigd te 3010 Leuven, Provincieplein 1, en met 
ondernemingsnummer 0253.973.219, hier vertegenwoordigd door Elke Zelderloo, gedeputeerde voor 
cultuur, jeugd en Vlaams karakter, en Jos Mertens, directeur cultuur en onderwijs, handelend in uitvoering 
van het besluit van de deputatie van <datum> , hierna “de provincie Vlaams-Brabant” genoemd;

EN:

1. de provincie Antwerpen, met administratieve zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22,
en met ondernemingsnummer 0207.725.597, hier vertegenwoordigd door Peter Bellens, gedeputeerde, en
Walter Rycquart, departementshoofd cultuur, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie van 
<datum>, hierna “de provincie Antwerpen” genoemd; 

2. de provincie Limburg, met administratieve zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 1, en met
ondernemingsnummer 0207.725.203, hier vertegenwoordigd door Gilbert van Baelen, gedeputeerde, en 
Renata Camps, provinciegriffier, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie van <datum>,
hierna “de provincie Limburg” genoemd;

3. de provincie Oost-Vlaanderen, met administratieve zetel gevestigd te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1,
en met ondernemingsnummer 0807.725.795, hier vertegenwoordigd door Jozef Dauwe, gedeputeerde voor 
cultuur, en Albert De Smet, provinciegriffier, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie van 
<datum>, hierna “de provincie Oost-Vlaanderen” genoemd;

4. de provincie West-Vlaanderen, met administratieve zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Leopold III-
laan 41, en met ondernemingsnummer 0207.725.696, hier vertegenwoordigd door Günter Pertry, 
gedeputeerde voor cultuur, en Patrick Delanoeye, waarnemend directeur cultuur i. o. v. Geert Anthierens, 
provinciegriffier, handelend in uitvoering van het besluit van de deputatie van <datum> , hierna “de provincie 
West-Vlaanderen” genoemd;

5. de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met administratieve zetel gevestigd te 1000 Brussel, Emile 
Jacqmainlaan 135, en met ondernemingsnummer 0240.682.635, hier vertegenwoordigd door Dirk Broekaert, 
algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport, handelend in uitvoering van het besluit van het College van 
<datum>, hierna “de VGC” genoemd;

hierna gezamenlijk aangeduid als: "de overige contracterende partijen",

wordt overeengekomen wat volgt: 

Gelet op het feit dat de Vlaamse overheid op basis van het Cultureel Erfgoeddecreet van 23 mei 2008 (art. 
62-66) op 29 mei 2009 met de vijf provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een 
convenant heeft afgesloten inzake de ondersteuning en financiering van collectiebeherende cultureel-
erfgoedorganisaties die een regionale werking uitbouwen, en inzake de uitbouw van een regionaal 
depotbeleid;

Gelet op het feit dat de betrokken provincies en de VGC, in het kader van deze nieuwe beleidsopdracht en 
op basis van de met de Vlaamse overheid afgesloten convenants, sinds mei 2009 structureel overleg 
plegen, binnen het zogenaamde Interprovinciaal Depotoverleg (IDO), om het gevoerde depotbeleid zoveel 
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mogelijk op elkaar af te stemmen, onderling kennis en ervaring uit te wisselen en - waar nodig en relevant -
gezamenlijke, interprovinciale initiatieven te ontwikkelen;

Gelet op het feit dat op het Interprovinciaal Depotoverleg (IDO) van 5 september 2011 tussen de 
contracterende partijen principieel afspraken werden gemaakt over de gezamenlijke uitbouw van een 
interprovinciale portaalwebsite over depotbeleid, -werking en -praktijk in Vlaanderen, getiteld 
www.depotwijzer.be, en aan de provincie Vlaams-Brabant werd gevraagd om, mede in naam van de overige 
provincies en de VGC, de technische ontwikkeling, de grafische vormgeving, de hosting, het onderhoud en 
de technische ondersteuning van deze website bij een externe leverancier aan te besteden;

Gelet op het feit dat de B-commissie cultuur van de VVP op 7 oktober 2011 akkoord ging met de 
gezamenlijke ontwikkeling en beheer van deze interprovinciale website door de vijf provincies en de VGC;

Overwegende dat het kostenefficiënt is om relevante en kwaliteitsvolle informatie en kennis over 
depotbeleid, -beheer en -praktijk op een digitaal platform te clusteren en op interprovinciale schaal aan te 
bieden;

Artikel 1 - Voorwerp van de overeenkomst

De provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen werken samen voor de ontwikkeling en 
het gezamenlijke beheer van een interprovinciale portaalwebsite over depotbeleid, -werking en -praktijk in 
Vlaanderen, getiteld  www.depotwijzer.be.

Artikel 2 - Gezamenlijke gunningsopdracht

§ 1. De opdracht tot de technische ontwikkeling, de grafische vormgeving, de hosting, het onderhoud en de 
technische ondersteuning van de website www.depotwijzer.be, gebeurt op basis van één gezamenlijke 
opdracht bij een externe leverancier.

§ 2. In toepassing van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten 
voor aanneming van werken, leveringen en diensten duiden de contracterende partijen de provincie Vlaams-
Brabant aan om voor deze opdracht in hun gezamenlijke naam een gunningsprocedure op te starten, hiertoe 
de vereiste documenten op te stellen en goed te keuren en de opdracht aan een externe leverancier toe te 
wijzen.

§ 3. De overige contracterende partijen duiden de provincie Vlaams-Brabant aan om in hun gezamenlijke 
naam in te staan voor de coördinatie en het toezicht over de uitvoering van de opdracht.

Artikel 3 - Domeinnaam

De provincie Limburg verbindt zich ertoe voor de website de domeinnaam www.depotwijzer.be kostenloos 
ter beschikking te stellen van de provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen.

Artikel 4 - Eigendom

Na toewijzing van de in artikel 2 vermelde opdracht worden de provincie Vlaams-Brabant en de overige 
contracterende partijen gezamenlijk eigenaar van de website www.depotwijzer.be. Ook alle bijkomende 
producten die in het kader van de uitbouw van de website worden aangemaakt, worden na toewijzing 
gezamenlijk eigendom van de provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen. 

Artikel 5 - Auteursrechten 

§ 1. De provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen verkrijgen door de toewijzing van de 
in artikel 2 vermelde opdracht definitief en zonder enige beperking:
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1° de hierna opgesomde auteursrechten op alle producten die in het kader van de uitbouw van de 
website www.depotwijzer.be worden aangemaakt, zijnde het exclusieve en onvoorwaardelijke:

a) reproductierecht;
b) recht tot bewerking, waaronder vertaling, verfilming, beeldmanipulatie, etc;
c) huur- en leenrecht;
d) recht op mededeling aan het publiek;
e) portretrecht; 

2° alle lopende licentieverleningen inzake hoger vermelde auteursrechten.

§ 2. De in het eerste lid vermelde verkrijging geldt zonder enige andere beperking in de tijd dan de 
beperkingen die voorzien zijn in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten.

Artikel 6 - Stuurgroep

§ 1. Teneinde constructief en oplossingsgericht te kunnen samenwerken aan de website 
www.depotwijzer.be, richten de provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen een 
stuurgroep op.

§ 2. Deze stuurgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger van elke provincie en één 
vertegenwoordiger van de VGC. De hoofdredacteur van de website, tevens voorzitter van de inhoudelijke 
werkgroep, maakt als verslaggever eveneens deel uit van de stuurgroep.

§ 3. De stuurgroep voert de volgende taken uit:

1° het opvolgen, evalueren en desgevallend bijsturen van de technische ontwikkeling, de hosting, het 
onderhoud en de technische ondersteuning van de website www.depotwijzer.be en de hieraan verbonden 
financiële implicaties;

2° het opvolgen, evalueren en desgevallend bijsturen van de inhoudelijke uitbouw en de bekendmaking 
van de website www.depotwijzer.be en de hieraan verbonden financiële implicaties;

3° het vastleggen van de halfjaarlijkse wissel van het hoofdredacteurschap van de website en het 
daaraan verbonden voorzitterschap van de inhoudelijke werkgroep;

4° het afsluiten van overeenkomsten met externen inzake het aanleveren van tekst- en andere bijdragen
voor de website www.depotwijzer.be of andere vormen van samenwerking;

5° het bemiddelen bij onenigheid tussen de diverse contracterende partijen.

§ 4. De stuurgroep beslist bij unanimiteit der stemmen (consensus). Indien er geen unanimiteit van de 
stemmen is, wordt er beslist bij gewone meerderheid der stemmen, waarbij elke contracterende partij één 
stem heeft (zes stemmen in totaal). Er kan enkel dan gestemd worden wanneer elke contracterende partij bij 
de stemming vertegenwoordigd is. Bij pariteit van de stemmen (3 tegen 3) beslist de hoofdredacteur van de 
website.

§ 5. De stuurgroep komt minstens halfjaarlijks samen naar aanleiding van de wissel van het 
hoofdredacteurschap van de website. Deze samenkomsten worden inhoudelijk voorbereid en geleid door de 
uittredende hoofdredacteur. De nieuw aan te stellen hoofdredacteur is ook aanwezig en fungeert als 
verslaggever. Alle overige samenkomsten worden belegd wanneer één van de contracterende partijen dit 
nodig acht. Deze partij bereidt dan de samenkomst inhoudelijk voor en fungeert als voorzitter.

Artikel 7 - Inhoudelijke werkgroep

§ 1. Teneinde op inhoudelijk vlak te komen tot een kwaliteitsvolle invulling van de website 
www.depotwijzer.be en de op de website aangeboden informatie permanent te updaten, richten de provincie 
Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen een inhoudelijke werkgroep op.

§ 2. Deze inhoudelijke werkgroep is samengesteld uit minstens één vertegenwoordiger van elke provincie en 
één vertegenwoordiger van de VGC, in casu de consulent(en) die door elk van de contracterende partijen 
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werd(en) aangeworven in het kader van de beleidsopdracht 'regionaal depotbeleid' en / of hun rechtstreekse 
collega's die eveneens betrokken zijn bij de uitvoering van een deelaspect van het regionaal depotbeleid.

§ 3. De inhoudelijke werkgroep voert de volgende taken uit:

1° het verzamelen en aanmaken van de nodige tekst- en andere bestanden (foto's, afbeeldingen, audio-
visueel materiaal, factsheets enz.) voor de inhoudelijke invulling van de website www.depotwijzer.be;

2° het permanent up-to-date houden van de op de website aangeboden informatie;

3° het verzorgen van de webredactie van de aangeleverde teksten;

4° het adviseren van de stuurgroep inzake de ontwikkeling van bijkomende applicaties voor de website 
en het opvolgen van de realisatie hiervan;

5° het adviseren van de stuurgroep inzake het aantrekken van externe auteurs voor specifieke 
tekstbijdragen en het opvolgen van de aanlevering van teksten door deze auteurs;

6° het adviseren van de stuurgroep inzake het laten uitvoeren van beperkt onderzoek betreffende 
bepaalde (deel)aspecten van praktisch depotbeheer (afhankelijk van de noden) en het opvolgen van de 
realisatie hiervan;

7° het adviseren van de stuurgroep inzake het laten aanmaken van extra foto- of filmmateriaal en het 
opvolgen van de realisatie hiervan;

8° het adviseren van de stuurgroep inzake het opzetten van bijkomende samenwerkingsverbanden met 
externe partners;

9° het adviseren van de stuurgroep inzake het opzetten van initiatieven voor de bekendmaking van de 
website (folder e.a.) en het opvolgen van de realisatie hiervan.

§ 4. De inhoudelijke werkgroep komt tweemaandelijks samen onder het voorzitterschap van de 
hoofdredacteur van de website. Het hoofdredacteurschap wisselt halfjaarlijks en wordt door elk van de 
contracterende partijen tijdens de duur van de overeenkomst minstens eenmaal waargenomen. De 
halfjaarlijkse wissel van het hoofdredacteurschap vangt aan na toewijzing van de in artikel 2 vermelde 
opdracht en wordt vastgelegd conform artikel 6, § 3. De hoofdredacteur fungeert als tussenpersoon tussen 
de inhoudelijke werkgroep en de stuurgroep en als contactpersoon met externe leveranciers, partners en 
auteurs.

§ 6. Alle contracterende partijen verbinden zich ertoe de in de tweede paragraaf vermelde consulent(en) 
voldoende vrij te stellen om hun taken voor de inhoudelijke invulling van de website www.depotwijzer.be 
naar behoren te kunnen uitvoeren, a rato van 1/5de voltijds equivalent per partij.

Artikel 8 - Bekendmaking en communicatie

De provincie Vlaams-Brabant en de overige contracterende partijen behouden als gezamenlijke eigenaars
elk het recht om te communiceren over de website www.depotwijzer.be, en om deze bij de bredere 
erfgoedsector en het publiek bekend te maken. Bij elke communicatie dient het interprovinciale aspect van 
de website te worden benadrukt, als resultaat van de samenwerking tussen de vijf provincies en de VGC. In 
elke communicatie over de website moeten daarom minstens de logo's van alle contracterende partijen 
worden opgenomen. 

Artikel 9 - Geschillenregeling

§ 1. De provincie Vlaams-Brabant neemt als opdrachtgever voor de website (lasthebber) het engagement op 
om juridische stappen te ondernemen om het aanspannen van een rechtszaak te vermijden (een 
aangetekend schrijven versturen,...), indien de stuurgroep, eventueel na het inwinnen van een juridisch 
advies, dit bij unanimiteit of bij gewone meerderheid, conform artikel 6 van deze 
samenwerkingsovereenkomst, heeft beslist.
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§ 2. Enkel de deputatie van elke contracterende provincie en het College van de VGC zijn exclusief bevoegd 
om te beslissen of er een rechtszaak dient te worden aangespannen tegen de leverancier van de website of 
andere betrokken partijen die zich niet in regel willen stellen. Enkel wanneer al deze zes bestuursorganen 
beslist hebben om een rechtszaak aan te spannen, worden er effectief verdere juridische stappen 
ondernomen.

§ 3. Alle contracterende partijen verbinden zich ertoe elkaar alle inlichtingen ten behoeve van de 
geschillenregeling te verstrekken.

Artikel 10 - Financiering

§ 1. Alle contracterende partijen voorzien voldoende budget in hun begroting om de in deze overeenkomst 
gestipuleerde taken te kunnen uitvoeren, meer bepaald:

1°  maximum 3.500 euro in het begrotingsjaar waarin deze samenwerkingsovereenkomst door alle 
contracterende partijen wordt ondertekend, als eenmalige bijdrage voor de technische ontwikkeling en 
grafische vormgeving van de website www.depotwijzer.be en een eenmalige externe webredactie vóór de 
oplevering van de website;

2° maximum 2.500 euro (exclusief indexering)  in de daaropvolgende begrotingsjaren, als jaarlijkse 
bijdrage voor de hosting, het onderhoud, de technische ondersteuning van / bij de website 
www.depotwijzer.be en de eventuele ontwikkeling van extra applicaties. Dit budget kan eveneens worden 
aangewend voor de redactie van specifieke tekstbijdragen door externe auteurs of beperkt onderzoek 
betreffende bepaalde (deel)aspecten van praktisch depotbeheer (afhankelijk van de noden), bijkomende 
externe webredactie van de aangeleverde teksten, de aanmaak van extra foto- of filmmateriaal, 
initiatieven voor de bekendmaking van de website (folder e.a.), enz.

§ 2. Als opdrachtgever prefinanciert de provincie Vlaams-Brabant alle kosten voor de technische 
ontwikkeling, de grafische vormgeving, de hosting, het onderhoud en de technische ondersteuning van / bij 
de website www.depotwijzer.be, alsook voor de eventuele ontwikkeling van extra applicaties, de (verdere) 
inhoudelijke invulling en de bekendmaking van de website.

§ 3. De overige contracterende partijen verbinden zich ertoe de provincie Vlaams-Brabant jaarlijks na 
schuldvordering elk een evenredig deel van de in § 2 vermelde kosten terug te betalen, a rato van per partij
1/6de van de totale kosten.

§ 4. De provincie Vlaams-Brabant financiert de juridische stappen die worden bepaald in artikel 9, §1 van 
deze samenwerkingsovereenkomst.

§ 5. Indien de deputaties van de vijf contracterende provincies en het College van de VGC, conform artikel 9, 
§ 2 van deze samenwerkingsovereenkomst, hebben beslist om gezamenlijk een rechtszaak aan te spannen, 
betalen alle contracterende partijen elk 1/6de van de gerechtskosten.

Artikel 11 - Duur van de overeenkomst

§ 1. Deze overeenkomst treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2012 en duurt tot 31 
december 2015.

§ 2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van één jaar, indien geen van 
de contracterende partijen drie maanden vóór het einde van de duur van de overeenkomst, de 
overeenkomst per aangetekend schrijven, gericht aan de overige vijf contractspartijen, heeft opgezegd.

§ 3. Elke contracterende partij kan deze overeenkomst eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding en 
zonder opzegtermijn. Een dergelijke opzegging gebeurt bij aangetekend schrijven, gericht aan de overige vijf
contracterende partijen. De contracterende partij die de overeenkomst eenzijdig beëindigt, verzaakt hiermee 
aan haar eigendoms- en auteursrechten vermeld in artikel 4 en 5.
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Opgesteld in 6 originele exemplaren, waarbij elk van de contracterende partijen verklaart één exemplaar te 
hebben ontvangen.

Voor

de provincie Vlaams-Brabant
Namens de deputatie

Datum: <datum>

Elke Zelderloo
Gedeputeerde voor cultuur, jeugd en Vlaams 
karakter

Jos Mertens
Directeur cultuur en onderwijs

Voor 

de provincie Antwerpen
Namens de deputatie

Datum: <datum>

Peter Bellens
Gedeputeerde

Walter Rycquart
Departementshoofd cultuur

Voor

de provincie Limburg
Namens de deputatie

Datum: <datum>

Gilbert Van Baelen
Gedeputeerde

Renata Camps
Provinciegriffier

Voor

de provincie Oost-Vlaanderen
Namens de deputatie

Datum: <datum>

Jozef Dauwe
Gedeputeerde voor cultuur

Albert De Smet
Provinciegriffier

Voor

de provincie West-Vlaanderen
Namens de deputatie

Datum: <datum>

Günter Pertry
Gedeputeerde voor cultuur

Patrick Delanoeye
Waarnemend directeur cultuur
i. o. v. Geert Anthierens
Provinciegriffier

Voor

de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Namens het College

Datum: <datum>

Dirk Broekaert
Algemeen directeur Cultuur, Jeugd en Sport
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