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Nr. 11 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Directie interne administratie en personeelsbeleid – algemeen secretariaat)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 26 maart 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 33 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling:
goedkeuring.

2. 54 Eerste reeks budgetwijzigingen 2013:
- gewone ontvangsten en uitgaven;
- buitengewone ontvangsten en uitgaven;

- besluit – Kredietwijzigingen:
goedkeuring.

3. Kennisgeving nr. 55 Zevende reeks interne kredietaanpassingen 2012:
kennisneming.

4. Kennisgeving nr. 56 Eerste reeks interne kredietaanpassingen 2013:
kennisneming.

5. Kennisgeving nr. 57 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 artikel 162 van het Provinciedecreet van 9 december 
2005: rapportering van de financieel beheerder aan de 
provincieraad en de deputatie:
kennisneming.

6. 58 Toekenning van eretitels aan gewezen mandatarissen van 
Vlaams-Brabant:
goedkeuring.

7. 59 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het niet-
onderwijzend personeel:
goedkeuring.

8. 60 Goedkeuring van een provinciaal reglement inzake de 
toekenning van renteloze leningen aan OCMW’s voor het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan 
woningen bewoond door OCMW-cliënten:
goedkeuring.
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9. 62 Wijziging statuten provinciale cultuurraad:
goedkeuring.

10. 63 Bekrachtiging aanstelling bij hoogdringendheid van een 
waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar:
goedkeuring.

11. 64 Aanstelling twee waarnemende provinciale 
stedenbouwkundige ambtenaren:
goedkeuring.

12. 65 Provinciale vertegenwoordiging in de Vlaamse 
Landmaatschappij:
goedkeuring.

13. 66 Provinciale vertegenwoordigingen in diverse land- en 
tuinbouwverenigingen:
goedkeuring.

14. 67 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers in 
huisvestings- en kredietmaatschappijen:
goedkeuring.

15. 68 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers in 
huisvestings- en kredietmaatschappijen: nv Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen:
goedkeuring.

16. 69 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers in 
huisvestings- en kredietmaatschappijen: cvba so Dijledal, 
Sociale Huisvesting Leuven:
goedkeuring.

17. 70 De Watergroep: voordracht van twee kandidaten voor één 
mandaat van P-bestuurder:
goedkeuring.

18. 71 Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen van 
het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd 
agentschap vzw 'de Rand':
goedkeuring.

19. 72 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers cultuur: 
vzw Monumentenwacht Vlaams-Brabant:
goedkeuring.
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20. 73 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers cultuur: 
vzw Museum Felix De Boeck:
goedkeuring.

21. 74 Aanwijzing van provinciale vertegenwoordigers cultuur: 
vzw Vlabra’ccent:
goedkeuring.

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

Leuven, 9 april 2013
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Nr. 12 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling
(Dienst organisatie en planning)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100 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 
minimumvoorwaarden 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 over de overname van activiteiten van de 
vzw's door de gemeentelijke of provinciale organisatie en de gevolgen voor het personeel;

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, 15 december 2010, 14 juni 2011, 20 december 2011 en 19 juni 2012 
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 financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en 
informatica;

Overwegende dat in het budget 2013, dat op 20 november 2012 werd goedgekeurd door de 
provincieraad, de nodige financiële middelen zijn ingeschreven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 19 juni 2012 met betrekking tot de personeelsformatie en de 
overgangsregeling wordt opgeheven. 

Art. 2

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

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1
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 86 185
B4-B5 hoofddeskundige 8 2 10
B1-B3 deskundige 97 91,5 188,5
C4-C5 administratief hoofdmedewerker 12 0 12
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 4 0 4
C1-C3 administratief medewerker 92 42,5 134,5
C1-C3 technisch medewerker 22 6 28
D4 technisch hoofdassistent 10 1 11
D1-D3 administratief assistent 6 2 8
D1-D3 technisch assistent 42 67 109
PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 449 306 755

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 0,83
bestuurssecretaris S bestuurssecretaris C 3
deskundige S administratief medewerker S 1
administratief medewerker S administratief hoofdmedewerker S 1
administratief medewerker S deskundige S 1
administratief medewerker S administratief medewerker C 1,5
technisch medewerker S technisch hoofdmedewerker S 1
technisch medewerker S technisch medewerker C 1
technisch medewerker S technisch hoofdassistent S 2
technisch hoofdassistent S deskundige S 1
technisch hoofdassistent S technisch assistent S 1
technisch hoofdassistent S technisch assistent C 2
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technisch assistent S technisch assistent C 14,07
technisch assistent S administratief medewerker C 1
administratief assistent S administratief medewerker S 6
administratief assistent S administratief hoofdmedewerker S 1
administratief assistent S administratief medewerker C 2
totaal 41,9

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
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 1
e.a. adjunct-districtschef S deskundige S 1
wederopvoedster 1ste klasse S deskundige S 1
eerste tekenaar S deskundige C 1
tekenaar S deskundige S 1
tekenaar S technisch medewerker C 1
totaal 15

Overtallige betrekkingen
diensthoofd S 0,5
administratief medewerker S 2,5 
technisch hoofdassistent S 1
administratief assistent S 2
technisch assistent S 3,7
e.a. wederopvoeder S 1
totaal 10,7

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

Algemeen totaal 87,85

Leuven, 26 maart 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 8 april 2013
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Nr. 13 Eerste reeks budgetwijzigingen 2013
(Directie financiën –dienst begroting en financieel advies)

DE 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 2013 aangenomen 
door de provincieraad in vergadering van 20 november 2012;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De volgende kredietwijzigingen worden aangebracht in het budget van de provincie
Vlaams-Brabant voor 2013.

GEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 060/0100/7801 wordt vermeerderd met 10.352.410 euro en van 
781.920 euro op 11.134.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/7401 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 54.000 
euro op 73.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0110/7020 wordt vermeerderd met 2.000 euro en van 41.000 
euro op 43.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt verminderd met 7.000 euro en van 130.000 
euro op 123.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 871/0110/7020 wordt verminderd met 307.300 euro en van 307.300 
euro op 0 euro teruggebracht.

- Een krediet van 307.300 euro wordt bepaald op artikel 871/0110/7021 (nieuw) met als 
opgave "Ahasverus- terugbetalingen".

- Een krediet van 13.500 euro wordt bepaald op artikel 834/0240/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling dagbesteding ouderen".
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- Een krediet van 1.500 euro wordt bepaald op artikel 106/0150/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugvordering vrijwilligersbeurzen".

- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 834/0130/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugvordering erkende diensten gezins- en bejaardenhulp".

- Het krediet van artikel 852/0400/7403 wordt vermeerderd met 350.000 euro en van 
2.600.000 euro op 2.950.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0130/7512 wordt verminderd met 2.600 euro en van 962.400 
euro op 959.800 euro teruggebracht.

- Een krediet van 135.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/7512 (nieuw) met als 
opgave "Terugbetaling renteloze lening".

- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0360/7420 (nieuw) met als opgave 
"Provinciale Visserijcommissie - overige tussenkomsten en terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 021/0100/7410 wordt verminderd met 525.300 euro en van 
16.334.000 euro op 15.808.700 euro teruggebracht.

GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 1.826.900 euro en van 
3.498.800 euro op 5.325.700 euro gebracht.

- Een krediet van 4.600 euro wordt bepaald op artikel 104/0280/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve werkingskosten - vorige jaren".

- Een krediet van 18.800 euro wordt bepaald op artikel 050/0250/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve kosten - consultancy-opdracht verzekeringen ".

- Een krediet van 14.150 euro wordt bepaald op artikel 104/1130/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve kosten- externe organisatorische begeleiding".

- Het krediet van artikel 050/0220/6160 wordt vermeerderd met 10.230 euro en van 146.400 
euro op 156.630 euro gebracht.
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- Een krediet van 4.400 euro wordt bepaald op artikel 000/0100/6150 (nieuw) met als opgave 
"Servicecontract zonnepanelen".

- Een krediet van 8.460 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve kosten - uitbating - vorige jaren".

- Een krediet van 12.960 euro wordt bepaald op artikel 104/1100/6150/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderhoudscontracten - uitbating - vorige jaren".

- Een krediet van 1.753.300 euro wordt bepaald op artikel 767/0200/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten - streekgericht bibliotheekbeleid dienstverlening - vorige 
jaren".

- Een krediet van 39.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0230/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - innovatie bibliotheken - vorige jaren".

- Een krediet van 40.000 euro wordt bepaald op artikel 767/0240/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - VVP - streekgericht bibliotheekbeleid - vorige jaren".

- Een krediet van 58.490 euro wordt bepaald op artikel 773/1350/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - onderhoud niet-beschermde waardevolle gebouwen/ klein erfgoed 
(openbaar) - vorige jaren".

- Een krediet van 19.500 euro wordt bepaald op artikel 773/1410/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - onderhoud niet-beschermde waardevolle gebouwen/ klein erfgoed (privé) 
- vorige jaren".

- Het krediet van artikel 767/0200/6131 wordt verminderd met 3.000 euro en van 75.000 euro 
op 72.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt vermeerderd met 125.000 euro en van 860.000 
euro op 985.000 euro gebracht.

- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 762/0100/6150 (nieuw) met als opgave 
"Onderhoudscontract tablets".

- Een krediet van 15.940 euro wordt bepaald op artikel 761/0200/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve kosten - jeugddienst - vorige jaren".
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- Een krediet van 44.700 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies - jeugdverblijfsinfrastructuur- vorige jaren (privé)".

- Een krediet van 2.550 euro wordt bepaald op artikel 761/0700/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies - jeugdverblijfsinfrastructuur- vorige jaren (openbaar)".

- Een krediet van 42.500 euro wordt bepaald op artikel 761/0730/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - inrichting jeugdvriendelijke openbare ruimte - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 761/0260/6132 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 320.200 
euro op 340.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0130/6401 wordt verminderd met 20.000 euro en van 55.000 
euro op 35.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 50.750 euro wordt bepaald op artikel 701/0390/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - innovatieve projecten - vorige jaren".

- Een krediet van 20.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0130/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen ikv time-out projecten - vorige jaren".

- Een krediet van 7.450 euro wordt bepaald op artikel 752/0100/6150/02 (nieuw) met als 
opgave "Onderhoudscontracten - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 736/0100/6120 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 400 euro 
op 6.400 euro gebracht.

- Een krediet van 6.000 euro wordt bepaald op artikel 736/0100/6133 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen".

- Een krediet van 120.000 euro wordt bepaald op artikel 764/0730/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies - bovenlokale sportinfrastructuur - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 764/0730/6405 wordt vermeerderd met 255.000 euro en van 10.000 
euro op 265.000 euro gebracht.
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- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 764/0800/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies aan gezinnen - financiële ondersteuning Vlaams-Brabantse atleten 
Paralympics".

- Het krediet van artikel 764/0260/6401 wordt verminderd met 500 euro en van 130.000 euro 
op 129.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0500/6132 wordt verminderd met 9.000 euro en van 30.000 euro 
op 21.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 9.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0500/6120 (nieuw) met als opgave 
"Erelonen, presentiegelden, vergoedingen".

- Een krediet van 52.090 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen -  vernieuwende projecten in de welzijnssector 
vorige jaren".

- Een krediet van 9.500 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidie - vernieuwende  projecten in de welzijnssector - vorige jaren".

- Een krediet van 138.630 euro wordt bepaald op artikel 801/0370/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Centra Algemeen Welzijnswerk - vorige jaren".

- Een krediet van 132.000 euro wordt bepaald op artikel 833/0700/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidie - privé-inrichtingen gehandicaptenzorg - vorige jaren".

- Een krediet van 13.960 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten - vorige jaren".

- Een krediet van 25.500 euro wordt bepaald op artikel 834/0130/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidies erkende diensten gezins- en bejaardenhulp".

- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt vermeerderd met 144.280 euro en van 220.000 
euro op 364.280 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 801/0300/6401 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 500.000 
euro op 600.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 801/0270/6401 wordt verminderd met 100.000 euro en van 100.000 
euro op 0 euro teruggebracht.

- Een krediet van 47.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0350/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - nominatieve subsidie Interreg project 
EMuRgency".

- Een krediet van 23.680 euro wordt bepaald op artikel 871/0400/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - initiatieven inzake gezondheidspreventie - vorige 
jaren".

- Een krediet van 2.050 euro wordt bepaald op artikel 832/0200/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten - vorige jaren".

- Een krediet van 37.790 euro wordt bepaald op artikel 832/0240/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Europees project Grenzeloos toegankelijk - vorige 
jaren".

- Een krediet van 3.100 euro wordt bepaald op artikel 840/0400/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - Groepswerkingen armoede - vorige jaren".

- Een krediet van 2.090 euro wordt bepaald op artikel 840/0400/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan overheden - Groepswerkingen armoede - vorige jaren".

- Een krediet van 34.470 euro wordt bepaald op artikel 923/0150/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - subsidies woonomgeving - vorige jaren".

- Een krediet van 1.437.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0340/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - huisvestingsprojecten en grondbeleid - vorige
jaren".

- Een krediet van 342.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0345/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - huisvestingsinitiatieven - vorige jaren".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 900/0310/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan overheden - bovenwinkelwonen -vorige jaren".

- Een krediet van 37.270 euro wordt bepaald op artikel 526/0120/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - co-financiering projecten streekproducten - vorige jaren".
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- Een krediet van 409.250 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - co-financiering streekontwikkelingsprojecten - vorige jaren (privé)".

- Een krediet van 15.980 euro wordt bepaald op artikel 526/2620/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - co-financiering streekontwikkelingsprojecten - vorige jaren (openbaar)".

- Een krediet van 209.500 euro wordt bepaald op artikel 526/4700/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Subsidies - ondersteuning en innovatiebeleid en ontwikkeling kennisregio - vorige 
jaren".

- Een krediet van 64.600 euro wordt bepaald op artikel 529/0500/6402/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan overheden - kernversterkende initiatieven gemeenten - vorige 
jaren".

- Het krediet van artikel 521/0400/6400 wordt vermeerderd met 17.000 euro en van 62.500 
euro op 79.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 521/0200/6401 wordt verminderd met 14.000 euro en van 14.000 
euro op 0 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/0170/6401 wordt verminderd met 3.000 euro en van 5.000 euro 
op 2.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 521/0500/6402 wordt vermeerderd met 97.000 euro en van 931.000 
euro op 1.028.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 97.000 euro en van 420.000 
euro op 323.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/4700/6401 wordt vermeerderd met 47.400 euro en van 384.500 
euro op 431.900 euro gebracht.

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0306/6401/02 (nieuw) met als 
opgave "Werkingssubsidies aan gezinnen - duurzaam bouwen - vorige jaren".

- Een krediet van 12.400 euro wordt bepaald op artikel 879/0500/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - uitvoering gemeentelijke 
natuurontwikkelingsplannen - vorige jaren".
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- Een krediet van 8.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0710/6405/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies - bijzondere projecten biodiversiteit - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 879/0290/6132 wordt verminderd met 90.000 euro en van 345.000 
euro op 255.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 876/0450/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 15.000 
euro op 0 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0405/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 100.000 
euro op 50.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0405/6402 wordt verminderd met 80.000 euro en van 100.000 
euro op 20.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0491/6401 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 26.000 
euro op 31.000 euro gebracht.

- Een krediet van 41.230 euro wordt bepaald op artikel 879/0498/6401 (nieuw) met als opgave 
"Werkingssubsidies - Universiteit Gent - project Arbor".

- Het krediet van artikel 879/0500/6406 wordt vermeerderd met 100.000 euro en van 300.000 
euro op 400.000 euro gebracht.

- Een krediet van 13.370 euro wordt bepaald op artikel 879/0306/6620 (nieuw) met als opgave 
"Betaling terugvordering".

- Het krediet van artikel 335/0100/6120 wordt vermeerderd met 75.000 euro en van 135.000 
euro op 210.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt verminderd met 25.000 euro en van 285.000 
euro op 260.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0100/6120 wordt verminderd met 50.000 euro en van 270.100 
euro op 220.100 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 793.720 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 61.200 euro wordt bepaald op artikel 482/0200/6131/02 (nieuw) met als 
opgave "Administratieve kosten - bijdrage administratie werking intercommunales 
Molenbeek-Pontbeek en Woluwe - vorige jaren".

- Een krediet van 43.450 euro wordt bepaald op artikel 482/0100/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Investeringssubsidies aan overheden - vorige jaren".

- Een krediet van 14.320 euro wordt bepaald op artikel 482/0350/6136/02 (nieuw) met als 
opgave "Kosten voor waterlopen - wettelijke tussenkomst Wateringen - vorige jaren".

- Een krediet van 4.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0360/6131 (nieuw) met als opgave 
"Provinciale Visserijcommissie - administratieve kosten".

- Het krediet van artikel 482/0100/6406 wordt vermeerderd met 64.000 euro en van 2.000 
euro op 66.000 euro gebracht.

- Een krediet van 1.101.650 euro wordt bepaald op artikel 421/0700/4606/02 (nieuw) met als 
opgave "Aanleg fietsroutenetwerken FRN - invest.sub.aan overheden - vorige jaren".

- Een krediet van 360.280 euro wordt bepaald op artikel 421/0720/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Realisatie pilootprojecten STRAT - invest.sub.aan overheden - vorige jaren".

- Een krediet van 68.090 euro wordt bepaald op artikel 421/0800/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Recreatief fietsenroutenetwerk Rec - invest.sub.aan overheden - vorige jaren".

- Een krediet van 100.000 euro wordt bepaald op artikel 530/0221/6401 (nieuw) met als 
opgave "Interreg projecten mobiliteit - werkingssubsidies aan gezinnen".

- Een krediet van 680 euro wordt bepaald op artikel 423/0330/6406/02 (nieuw) met als 
opgave "Bewegwijzering buurt- en voetwegen - invest.sub.aan overheden - vorige jaren".

- Een krediet van 16.260 euro wordt bepaald op artikel 138/0100/6132/02 (nieuw) met als 
opgave "Technische werkingskosten - mobiele ploegen".
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BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 2.999.900 euro en van 
13.790.875 euro op 16.790.775 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 1.826.900 euro en van 
3.498.800 euro op 5.325.700 euro gebracht.

- Een krediet van 12.500 euro wordt bepaald op artikel 060/0600/7802 (nieuw) met als opgave 
"Afname buitengewoon reservefonds".

- Een krediet van 3.500 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2410BO (nieuw) met als 
opgave "Verkoop transportmaterieel".

- Het krediet van artikel 923/0750/1511 wordt verminderd met 62.400 euro en van 1.800.000 
euro op 1.737.600 euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.350 euro wordt bepaald op artikel 482/0750/2260BO (nieuw) met als 
opgave "Verkoop van verlaten beddingen/gronden langs waterlopen".

BUITENGEWONE UITGAVEN

- Een krediet van 438.310 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2113/02 (nieuw) met als 
opgave "Software - speciale projecten informatica - vorige jaren".

- Een krediet van 106.820 euro wordt bepaald op artikel 104/0800/2300/02 (nieuw) met als 
opgave "Installaties, machines, uitrusting - speciale projecten informatica - vorige jaren".

- Een krediet van 4.540 euro wordt bepaald op artikel 104/0810/2310/02 (nieuw) met als 
opgave "Informaticamaterieel - vorige jaren".

- Een krediet van 21.150 euro wordt bepaald op artikel 774/0700/2420/02 (nieuw) met als 
opgave "Aankoop kunstwerken - kunstvoorwerpen - vorige jaren".

- Een krediet van 70 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud - vorige jaren".
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- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2210 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: aanschaf".

- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 70.000 euro en van 6.250 
euro op 76.250 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2310 wordt vermeerderd met 37.000 euro en van 11.250 
euro op 48.250 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2400 wordt vermeerderd met 52.000 euro en van 7.400 
euro op 59.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 63.750 euro en van 1.250 
euro op 65.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2300 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 13.875 
euro op 16.875 euro gebracht.

- Een krediet van 66.470 euro wordt bepaald op artikel 735/0100/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichting en groot onderhoud - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 760/0500/2200 wordt vermeerderd met 1.400.000 euro en van 14.600 
euro op 1.414.600 euro gebracht.

- Een krediet van 43.990 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2200/02 (nieuw) met als 
opgave "Terreinen en gronden - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt vermeerderd met 90.500 euro en van 50.000 
euro op 140.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 13.000 euro en van 1.000 
euro op 14.000 euro gebracht.

- Een krediet van 29.320 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2200/02 (nieuw) met als 
opgave "Terreinen en gronden - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 98.000 euro en van 245.000 
euro op 147.000 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 98.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/2410 (nieuw) met als opgave 
"Transportmaterieel".

- Het krediet van artikel 760/0200/2300 wordt vermeerderd met 2.800 euro en van 70.000 
euro op 72.800 euro gebracht.

- Een krediet van 27.800 euro wordt bepaald op artikel 760/0300/2200/02 (nieuw) met als 
opgave "Terreinen en gronden - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 760/0300/2200 wordt vermeerderd met 17.500 euro en van 50.000 
euro op 67.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2300 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 262.500 
euro op 272.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2400 wordt verminderd met 27.500 euro en van 30.000 
euro op 2.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2211 wordt vermeerderd met 20.000 euro en van 225.000 
euro op 245.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2300 wordt vermeerderd met 3.000 euro en van 140.000 
euro op 143.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0400/2410 wordt verminderd met 20.000 euro en van 100.000 
euro op 80.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 130.000 euro wordt bepaald op artikel 852/0100/2211 (nieuw) met als 
opgave “Gebouwen: inrichting en groot onderhoud”.

- Het krediet van artikel 852/0400/2211 wordt vermeerderd met 195.000 euro en van 75.000 
euro op 270.000 euro gebracht.

- Een krediet van 24.660 euro wordt bepaald op artikel 923/0720/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen - particulieren vernieuwing bescheiden woningen - vorige 
jaren".
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- Een krediet van 306.400 euro wordt bepaald op artikel 923/0735/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen - renteloze leningen - vorige jaren".

- Een krediet van 74.400 euro wordt bepaald op artikel 923/0730/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen - renteloze leningen - vorige jaren".

- Een krediet van 46.780 euro wordt bepaald op artikel 923/0770/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen - renteloze leningen - energiebesparing - vorige jaren".

- Een krediet van 130.810 euro wordt bepaald op artikel 923/0760/2900/02 (nieuw) met als 
opgave "Toegestane leningen - renteloze leningen SVK - vorige jaren".

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

- Het krediet van artikel 610/0300/2200 wordt vermeerderd met 50.500 euro en van 300.000 
euro op 350.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/2300 wordt vermeerderd met 6.800 euro en van 55.000 
euro op 61.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/2211 wordt verminderd met 4.000 euro en van 28.000 euro 
op 24.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 610/0300/2400 wordt verminderd met 5.500 euro en van 8.000 euro 
op 2.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 5.500 euro wordt bepaald op artikel 610/0300/2440 (nieuw) met als opgave 
"Andere roerende investeringen".

- Een krediet van 490 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2300/02 (nieuw) met als 
opgave "Installaties, machines, uitrusting - vorige jaren".

- Een krediet van 500 euro wordt bepaald op artikel 610/0200/2211/02 (nieuw) met als 
opgave "Gebouwen: inrichting en groot onderhoud - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 610/0200/2211 wordt vermeerderd met 42.000 euro en van 90.000 
euro op 132.000 euro gebracht.
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- Een krediet van 27.480 euro wordt bepaald op artikel 879/0415/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Plannen en studies - studies uitvoering MINA-plan - vorige jaren".

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/2211 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 879/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines, uitrusting".

- Het krediet van artikel 879/0415/2100 wordt vermeerderd met 60.000 euro en van 100.000 
euro op 160.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 879/0100/2240 wordt verminderd met 30.000 euro en van 30.000 
euro op 0 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 879/0810/2270 wordt vermeerderd met 166.450 euro en van 100.000 
euro op 266.450 euro gebracht.

- Een krediet van 310 euro wordt bepaald op artikel 106/0100/2300/02 (nieuw) met als 
opgave "Installaties, machines & uitrustingen - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 106/0100/2300 wordt vermeerderd met 310.700 euro en van 418.000 
euro op 728.700 euro gebracht.

- Een krediet van 62.180 euro wordt bepaald op artikel 482/0760/2260/02 (nieuw) met als 
opgave "Verbeteringswerken - vorige jaren".

- Een krediet van 135.000 euro wordt bepaald op artikel 482/0790/2900 (nieuw) met als 
opgave "Renteloze lening".

- Een krediet van 20.420 euro wordt bepaald op artikel 137/0300/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Plannen en studies - vorige jaren".

- Een krediet van 431.640 euro wordt bepaald op artikel 930/0250/2100/02 (nieuw) met als 
opgave "Opmaak RUP/plannen en studies - vorige jaren".
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- Een krediet van 59.100 euro wordt bepaald op artikel 124/0100/2211 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud – roerende en onroerende goederen".

Leuven, 26 maart 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 april 2013
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Nr. 14 Wijziging van de rechtspositieregeling voor het niet-
onderwijzend personeel
(Directie interne administratie en personeelsbeleid – dienst personeelsbeleid)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

Gelet op het protocol dat werd gesloten in het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-
onderwijzend provinciepersoneel;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Artikel 9 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘§1. Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten:
1° voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der 

talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
2°        slagen voor de selectieprocedure.

§2. Bovendien moeten de kandidaten:
1° voor de functies in de basisgraden van niveau A, B en C: voldoen aan de 

diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is;
2° voor de functies in de hogere rangen van niveau A, B en C:

a) voldoen aan de diplomavereiste, vermeld in punt 1°;
b) een minimaal aantal jaren relevante beroepservaring hebben zoals opgenomen in 
bijlage 3;

3° voor een functie in de technische hogere rang van niveau D: 4 jaar relevante 
beroepservaring hebben.

De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, 
bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma’s of 
getuigschriften komen bij aanwerving in aanmerking.

De specifieke diplomavereisten en specifieke aanwervingsvoorwaarden per graad zijn 
opgenomen in bijlage 3 bij deze rechtspositieregeling. De aanstellende overheid kan evenwel 
aanvullende aanwervingsvoorwaarden vaststellen op maat van de vacature.’

Art. 2
Artikel 10 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:
‘In afwijking van artikel 9, §2, eerste lid, 1° en 2°, a), kunnen kandidaten die niet voldoen aan 
de diplomavereiste die als aanwervingsvoorwaarde geldt voor de functies van niveau A, B, C, 
in aanmerking komen voor aanwerving. Die afwijking van de diplomavereiste is uitzonderlijk 
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en op grond van vooraf vastgestelde, objectieve criteria mogelijk als de functie noch op basis 
van de functiebeschrijving, noch krachtens een reglementering van de hogere overheid een 
diploma vergt.

Voor de toepassing van het eerste lid komt een kandidaat die niet over het vereiste diploma 
beschikt, in aanmerking als hij, ofwel:
1°        voldoet aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau-

of capaciteitstest
2°        beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig 

de Vlaamse regelgeving over de titels van  beroepsbekwaamheid;
3°        beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij 

gevolgd heeft bij een door de Vlaamse regering erkende instelling voor beroeps-
opleiding.

In voorkomend geval beslist de aanstellende overheid voor de vacantverklaring van de functie 
of kandidaten die niet aan de diplomavereiste beantwoorden, in aanmerking komen voor 
aanwerving.

De niveau- of capaciteitstest vermeld in 1° onderzoekt of de kandidaat in staat is te 
functioneren op het niveau waarin de functie is gesitueerd.

De kandidaat die een attest of getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij voor dezelfde of 
voor een vergelijkbare functie bij dezelfde of bij een andere overheid geslaagd is voor een 
niveau- of capaciteitstest behoudt het gunstige resultaat daarvan en wordt vrijgesteld van een 
nieuwe deelname aan een niveau- of capaciteitstest. Deze vrijstelling geldt voor maximaal vijf 
jaar vanaf de datum van het slagen voor de niveau- of capaciteitstest.’

Art. 3
Artikel 14 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘§1. De kandidaten moeten aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen ten laatste op de datum 
van de opname in de wervingsreserve, tenzij voorafgaandelijke gemotiveerde andersluidende 
beslissing van de aanstellende overheid bij het vastleggen van de selectieprocedure.
§2. De aanstellende overheid kan de ingediende kandidaturen beoordelen op de 
diplomavereisten, de in art. 10, tweede lid opgesomde vereisten en op de specifieke 
aanwervingsvoorwaarden. In dat geval worden de kandidaten die niet worden toegelaten, 
daarvan schriftelijk verwittigd alvorens de selectie plaatsheeft. De reden van de weigering 
wordt hen meegedeeld. De deputatie beoordeelt de geldigheid van de ingediende kandidaturen 
bij aanstelling door de raad.’

Art. 4
Artikel 15, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘De aanstellende overheid organiseert de selectie op basis van selectiecriteria, die blijken uit 
de functiebeschrijving en/of competentieprofiel, en met behulp van een of meer selectie-
technieken en kan deze geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door een extern selectiebureau. 
Het selectiebureau voert in dat geval de selectie uit in overeenstemming met de 
rechtspositieregeling en met de specifieke opdracht van het bestuur.’
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Art. 5
Artikel 23 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘De laureaat die een betrekking krijgt aangeboden, kan de betrekking met de eraan verbonden 
taken en verantwoordelijkheden opnemen. Indien dit niet gebeurt, wordt de laureaat 
teruggeplaatst in de wervingsreserve.

De laureaat die ontslagen wordt wegens een ongunstige evaluatie kan bij beslissing van de 
aanstellende overheid zijn plaats verliezen in de wervingsreserve waaruit hij werd aangesteld 
alsook in gelijkaardige reserves in dezelfde graad. 

De met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangestelde medewerker die op het einde 
van zijn tewerkstelling negatief geëvalueerd wordt, kan bij beslissing van de aanstellende 
overheid zijn plaats verliezen in de wervingsreserve waaruit hij werd aangesteld alsook in 
gelijkaardige reserves in dezelfde graad. 

De laureaat die ontslagen wordt naar aanleiding van een tuchtprocedure kan bij beslissing van 
de tuchtoverheid zijn plaats verliezen in alle wervingsreserves.’

Art. 6
Artikel 28 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘De provincieraad bepaalt het aantal betrekkingen in de personeelsformatie dat op basis van 
vacatures zal worden ingevuld door personen met een arbeidshandicap. Dit aantal is ten 
minste 2,5 % van het totale aantal voltijdse equivalenten. Het streefdoel is echter 4 %.’

Art. 7
Artikel 31, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘De op proef aangestelde kandidaat die niet in dienst treedt op de datum bepaald in het besluit 
of, wanneer die datum niet is bepaald, binnen drie maanden vanaf de datum waarop het 
aanstellingsbesluit hem werd betekend, wordt geacht definitief af te zien van zijn aanstelling. 
Voor kandidaten die worden aangesteld met een startbaanovereenkomst, een 
vervangingsovereenkomst of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur wordt deze termijn 
herleid tot één maand.’

Art. 8
Artikel 47, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het functioneringsgesprek is een open gesprek tussen de medewerk(st)er en de evaluator, dat 
de begeleiding van de medewerk(st)er beoogt. De medewerk(st)er heeft daarbij een actieve 
inbreng. Van het functioneringsgesprek wordt een verslag gemaakt dat deel uitmaakt van het 
evaluatiedossier.’
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Art. 9
Artikel 48, eerste en tweede lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:

‘Het planningsgesprek is een verplicht gesprek tussen de medewerk(st)er en de evaluator, 
waarbij de verwachtingen ten overstaan van de medewerk(st)er voor de evaluatieperiode 
worden besproken.

Dit gesprek wordt gehouden bij de aanvang van elke nieuwe evaluatieperiode en tevens 
wanneer de medewerk(st)er een nieuwe of gedeeltelijk nieuwe functie heeft gekregen. In het 

Art. 10
Artikel 54, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘De directeurs van de betrokken directie, de leidinggevenden van de stafdiensten en de 
feitelijk leidinggevenden van de instelling bepalen wie de evaluator(en) is (zijn) van de 
medewerkers van de directie of dienst. Er moet een functionele band zijn tussen de 
evaluator(en) en de geëvalueerde. Er mag geen bloed- of aanverwantschap zijn (tot 2e graad) 
of een duurzame partnerrelatie tussen de evaluator(en) en geëvalueerde.’

Art. 11
Artikel 57, derde lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het evaluatieverslag wordt door de evaluator(en) goedgekeurd. In voorkomend geval 
valideert de evaluator ook de opmerkingen van het personeelslid. De evaluator en de 
medewerker kunnen het evaluatiedossier te allen tijde consulteren.’

Art. 12
Artikel 61, tweede en derde lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:

‘Het evaluatiegesprek wordt dan binnen tien kalenderdagen na de kennisgeving van de 
opmerkingen van het personeelslid overgedaan. Het wordt gevoerd door de evaluator(en), en 
door de ambtenaar bevoegd voor de evaluatie of, bij diens afwezigheid, door een 
personeelslid van de dienst personeelsbeleid dat de opleiding bedoeld in artikel 56 heeft 
gevolgd en dat door de provinciegriffier hiertoe is aangewezen. Er wordt een nieuwe evaluatie 
opgemaakt.

Indien de provinciegriffier optreedt als enige evaluator, zal de tweede lezing gebeuren door de 
provinciegriffier, de ambtenaar bevoegd voor de evaluatie en een andere directeur die wordt 
aangeduid door de provinciegriffier. In dit geval heeft de tweede lezing plaats binnen de 30 
kalenderdagen na de kennisgeving van de opmerkingen van het personeelslid.’

Art. 13
Artikel 66, eerste en tweede lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:
‘§1. De provinciegriffier beslist over de toepassing van de positieve gevolgen, vermeld in 
artikel 64, en over de toepassing van de negatieve gevolgen, met uitzondering van het ontslag 
wegens beroepsongeschiktheid, vermeld in artikel 64 en 65. Hij baseert zijn beslissing op een 
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voorstel van de evaluator(en). De provinciegriffier formuleert zelf het gewenste gevolg voor 
de personeelsleden van wie hijzelf de evaluator is, en baseert zijn beslissing daarop.’

Art. 14
Artikel 71 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Met toepassing van het art. 111 van het Provinciedecreet worden de decretale graden 
geëvalueerd door een evaluatiecomité, bestaande uit de deputatie en de voorzitter van de 
provincieraad.’

Art. 15
Artikel 72 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘De evaluatie vindt plaats op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe 
deskundigen in het personeelsbeleid. 

Het voorbereidende rapport wordt gebaseerd op een ruime, objectieve en neutrale bevraging. 
De bevraging zal zich focussen op de resultaatsgebieden uit de functiebeschrijving en de 
evaluatiecriteria die vooraf werden vastgelegd in het tweejaarlijks planningsgesprek.

Het voorbereidende rapport bevat per evaluatiecriterium de relevante informatie, die 
ingewonnen wordt met behulp van:

1. een gestructureerde bevraging van de voorzitters van de deputatie en de provincieraad, 
de gedeputeerden, het managementteam en de medewerkers die rechtstreeks werken 
onder leiding van de betrokken geëvalueerde. Voor het voorbereidende rapport van de 
financieel beheerder wordt ook de provinciegriffier bevraagd;

2. een interview met de functiehouder.

De onafhankelijkheid waarmee de financieel beheerder van de provincie bepaalde taken, zoals 
vermeld in de artikelen 90, 158, 161 en 162 van het Provinciedecreet uitvoert, mag niet het 
voorwerp zijn van evaluatie. De mate waarin de financieel beheerder zich inzet voor de 
uitvoering van die taken is wel een aandachtspunt in de evaluatie.

De artikelen 54, 55 en 56 zijn niet van toepassing.’

Art. 16
Artikel 91 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:
‘De schaalanciënniteit is de anciënniteit, verworven bij de provincie Brabant en de provincie 
Vlaams-Brabant in een bepaalde salarisschaal van de functionele loopbaan van een bepaalde 
graad. Ze neemt een aanvang op de datum van de aanstelling op proef in die graad, tenzij 
anders bepaald. Wanneer een personeelslid bevorderd wordt, begint zijn schaalanciënniteit op 
nul.

De diensten die recht geven op een salaris, geven recht op de toekenning van 
schaalanciënniteit. Bepaalde vormen van onbezoldigde volledige afwezigheid komen in 
aanmerking voor de toekenning van schaalanciënniteit. Deze afwezigheden zijn: 
ouderschapsverlof, de loopbaanonderbreking voor medische bijstand en de 
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loopbaanonderbreking voor palliatief verlof. De schaalanciënniteit die voor die afwezigheden 
wordt toegekend mag in het totaal niet meer zijn dan één jaar.’

Art. 17
Artikel 95 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Het personeelslid dat overstapt van een andere overheid behoudt zijn geldelijke anciënniteit.

Het personeelslid dat opnieuw in dienst treedt bij de provincie Vlaams-Brabant na een 
onderbreking behoudt eveneens zijn geldelijke anciënniteit, die hij had bij zijn vertrek. 

De elementen van de anciënniteit die de provincie Brabant of Vlaams-Brabant aan haar eigen 
personeelsleden niet toekende of toekent, worden niet mee overgedragen.’

Art. 18
Artikel 96 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt vervangen 
als volgt:

‘Onder overheid wordt in artikel 87, 95 en 97 verstaan:
1° de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke 

verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en 

gewesten en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese 

Unie of van de Europese Economische Ruimte;
4° De gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 

leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten;
6°        elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de 

Europese Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van 
algemeen of lokaal belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het 
overwicht van de overheid tot uiting komt.’

Art. 19
Artikel 129 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het personeelslid behoudt na de heraanstelling in een andere functie, ongeacht of die tot 
dezelfde of tot een andere graad behoort, en waarmee dezelfde functionele loopbaan 
verbonden is, de salarisschaal en de schaalanciënniteit die het verworven had in de 
functionele loopbaan van zijn vorige functie.

Het personeelslid dat heraangesteld wordt in een functie, ongeacht of die tot dezelfde of tot 
een andere graad behoort, en waarmee een andere functionele loopbaan met andere 
salarisschalen verbonden is, behoudt zijn schaalanciënniteit en wordt met die 
schaalanciënniteit ingeschaald in de overeenstemmende salarisschaal van de nieuwe 
functionele loopbaan. Het personeelslid dat als gevolg van die inschaling een lager jaarsalaris 
zou krijgen behoudt zijn vorige jaarsalaris op persoonlijke titel zolang dat gunstiger is.’
Art. 20
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Artikel 160 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘§1. De volgende zaken geven aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het 
statutaire personeelslid op proef:

1° het vrijwillige ontslag;
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na de ongunstige tussentijdse evaluatie of 
eindevaluatie van de proeftijd, vermeld in artikel 37 §2;

§2. De volgende zaken kunnen aanleiding geven tot de definitieve ambtsneerlegging van het 
statutaire personeelslid op proef:
1° een totale afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit van minstens drie maanden tijdens de 
proeftijd …

§3. Naast de ambtsneerlegging als gevolg van de pensioenwetgeving, geven de volgende 
zaken aanleiding tot de definitieve ambtsneerlegging van het vast aangestelde statutaire 
personeelslid:
1° het vrijwillige ontslag
2° de definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid na een ongunstige evaluatie zoals vermeld 
in artikel 65.’

Art. 21
Artikel 161 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het statutaire personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, brengt het bestuur daarvan 
schriftelijk op de hoogte.

In geval van vrijwillig ontslag mag het personeelslid slechts na de toestemming van de 
aanstellende overheid en na een opzeggingstermijn van één maand vanaf de eerste dag van de 
maand volgend op de datum van het indienen van het ontslag, zijn dienst verlaten. Indien de 
aanstellende overheid binnen de gestelde termijn na de aanvraag van het personeelslid niet 
geantwoord heeft, wordt de toestemming geacht verleend te zijn.

Nochtans kan de opzeggingstermijn in afwijking van de eerste alinea in onderling akkoord 
tussen het personeelslid en de aanstellende overheid ingekort worden.’

Art. 22
Artikel 162, eerste, tweede en derde lid, van de rechtspositieregeling van het niet-
onderwijzend personeel worden vervangen als volgt:

‘Het statutaire personeelslid op proef.

§1. Het ontslag wegens definitief vastgestelde beroepsongeschiktheid of wegens een totale 
afwezigheid wegens ziekte of invaliditeit van minstens drie maanden van het statutaire 
personeelslid op proef wordt met een aangetekende brief betekend. Daarbij wordt de datum 
van uitwerking vermeld en wordt het personeelslid geïnformeerd over alle verplichtingen die 
voortvloeien uit de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse andere bepalingen.
De opzeggingstermijn is één maand. 
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De opzeggingstermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de betekening van 
het ontslag.’

Art. 23
Artikel 174 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 

vervangen als volgt:

‘Voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen komen alleen de werkelijke diensten 
in statutair of contractueel verband in aanmerking die het personeelslid als titularis van een 
bezoldigde betrekking levert of heeft geleverd in dienst van: 

1° de provincies, de gemeenten en de OCMW’s van België, de publiekrechtelijke 
verenigingen waarvan ze deel uitmaken en de instellingen die eronder ressorteren;
2° de diensten en instellingen van de federale overheid, van de gemeenschappen en gewesten 
en de internationale instellingen waarvan ze lid zijn;
3° de diensten en instellingen en de lokale overheden van een lidstaat van de Europese Unie 
of van de Europese Economische Ruimte;
4° de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen of de gesubsidieerde vrije centra voor 
leerlingenbegeleiding;
5° de publiekrechtelijke en vrije universiteiten
6° elke andere instelling naar Belgisch recht of naar het recht van een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die beantwoordt aan collectieve behoeften van algemeen of lokaal 
belang en waarbij in de oprichting of bijzondere leiding ervan het overwicht van de overheid 
tot uiting komt.’

Art. 24
Artikel 175 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Voor de toepassing van artikel 174 moet onder ‘werkelijke diensten’ worden verstaan:
alle diensten die recht geven op een salaris of die bij ontstentenis van een salaris krachtens de 
rechtspositieregeling toch in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van het 
salaris.’

Art. 25
Artikel 181 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘§1. Vanaf 1 januari 2008 heeft het personeelslid dat bevorderd wordt naar een graad van een 
hoger niveau ten minste recht op de volgende verhoging van zijn jaarsalaris tegen 100%:
1° 620 euro bij bevordering naar niveau D;
2° 745 euro bij bevordering naar niveau C;
3° 870 euro bij bevordering naar niveau B;
4° 1240 euro bij bevordering naar niveau A
Als het jaarsalaris in de nieuwe graad niet ten minste het bedrag, vermeld in het eerste lid, 
hoger is dan het jaarsalaris dat het personeelslid in zijn oude graad zou hebben gekregen, 
wordt het jaarsalaris in de nieuwe graad verhoogd tot de minimale verhoging, vermeld in het 
eerste lid, bereikt wordt.
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Die minimale salarisverhoging wordt gegarandeerd gedurende de hele functionele loopbaan in 
de graad waarnaar het personeelslid bevorderd wordt. Daartoe wordt telkens zijn oude 
salarisschaal, met inbegrip van de periodieke verhogingen, maar zonder het verloop in de 
functionele loopbaan, vergeleken met de nieuwe salarisschaal, met inbegrip van de toepassing 
van de periodieke verhogingen en het verloop in de functionele loopbaan.

§2. In afwijking van het eerste lid, is de minimale salarisverhoging ook van toepassing als een 
personeelslid in dienst van het bestuur via een aanwervingsprocedure aangesteld wordt in een 
graad van een hoger niveau.

§3. De minimale salarisverhoging vermeld in paragraaf 1 en 2, is een integraal onderdeel van 
het jaarsalaris.’

Art. 26
Artikel 197 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het bedrag van de eindejaarstoelage is de som van het forfaitaire gedeelte en het 
veranderlijke gedeelte, met dien verstande dat de eindejaarstoelage nooit meer mag bedragen 
dan een twaalfde van het jaarsalaris, aangepast volgens de indexverhogingscoëfficient die van 
toepassing is op het salaris van de maand oktober van het in aanmerking te nemen jaar. De 
berekeningswijze en de bedragen waarmee rekening dient te worden gehouden zijn 
weergegeven in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 houdende onder 
meer de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel en latere wijzigingen.’

Art. 27
De titel van ‘Titel 8. De toelagen, vergoedingen en sociale voordelen, hoofdstuk III. De 
onregelmatige prestaties, afdeling 1’ van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel wordt vervangen als volgt:

‘Hoofdstuk III. De onregelmatige prestaties

Afdeling 1. Nachtprestaties en prestaties op zon- en feestdagen’

Art. 28
Artikel 201, voorlaatste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel 
wordt vervangen als volgt:

‘Als berekeningsbasis voor de toeslag geldt het bruto-uursalaris, eventueel verhoogd met de 
haard- of standplaatstoelage, de toelage voor het waarnemen van een hogere functie of de
gegarandeerde salarisverhoging na bevordering, de toelage voor opdrachthouderschap of de 
mandaattoelage.’

Art. 29
Artikel 211 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘De opdrachthouder, zoals bepaald in art. 145, krijgt voor de duur van de opdracht een 
toelage.
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Deze toelage bedraagt 5% van het geïndexeerde jaarsalaris van het personeelslid.
De toelage wordt maandelijks samen met het salaris betaald.’

Art. 30
Artikel 224 §1 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘§1 Er wordt geen vergoeding toegekend voor woon-werkverkeer met de wagen of te voet. 
Uitsluitend het personeelslid dat aan de voorwaarden voldoet voor de toekenning van een 
parkeerkaart door de bevoegde hogere overheid, ontvangt een vergoeding voor de 
verplaatsing van en naar het werk met de wagen. Die vergoeding is gelijk aan de kostprijs van 
een treinabonnement tweede klasse over dezelfde afstand.’

Art. 31
Artikel 228, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Een prenatale en postnatale toelage wordt toegekend aan de personeelsleden’

Art. 32
De titel van ‘Titel 9. Verloven en afwezigheden, hoofdstuk VIII. Het verlof voor opdracht, 
afdeling 1’ en artikel 292, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:

‘Afdeling 1. Verlof om een ambt uit te oefenen bij een federale minister, een federale 
staatssecretaris, een lid van de regering van een gemeenschap of gewest, een gedeputeerde, 
bij een ander openbaar bestuur of bij een openbare instelling

Artikel 292

Het personeelslid kan verlof krijgen wanneer het door een federale minister, een federale 
staatssecretaris of een lid van de regering van een gemeenschap of gewest, een gedeputeerde, 
een ander openbaar bestuur of een nationale of internationale openbare instelling aangewezen 
wordt om een ambt uit te oefenen.’

Art. 33
Artikel 308 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Indien de gebeurtenis waarvoor het omstandigheidsverlof wordt toegekend zich voordoet 
tijdens een periode van deeltijdse arbeid, wordt de duur van het omstandigheidsverlof, indien 
het meer dan 1 dag bedraagt, in evenredige mate verminderd. Deze pro ratering is echter niet 
van toepassing op het verlof ter gelegenheid van de geboorte van een kind waarvan de 
afstamming aan zijn zijde vaststaat, vermeld in 2°. 

Het omstandigheidsverlof moet worden opgenomen binnen een maand na de gebeurtenis die 
aanleiding geeft tot het toekennen van het omstandigheidsverlof. Het omstandigheidsverlof, 
vermeld in 2°, kan echter opgenomen worden binnen vier maanden na de bevalling.
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Het omstandigheidsverlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en is in alle gevallen 
bezoldigd, met uitzondering van een deel van het verlof, vermeld in 2°, voor contractuele 
personeelsleden in de gevallen die hierna omschreven worden.

Voor het mannelijke contractuele personeelslid wordt het verlof, vermeld in 2°, toegekend 
volgens de regels van het arbeidsrecht, in het bijzonder volgens de regeling, vermeld in artikel 
30, §2, van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten.

Ook lesbische meemoeders en homoseksuele meevaders hebben recht op het verlof, 
vermeld in 2°. Dit verlof is evenwel niet cumuleerbaar met adoptie- of opvangverlof

Voor de statutaire meevaders en meemoeders wordt dit verlof bezoldigd zoals voor het 
statutaire mannelijke personeelslid dat vaderschapsverlof geniet. Deze bezoldiging wordt 
uitbetaald door het provinciebestuur.
Voor de contractuele meemoeder wordt het verlof vermeld in 2°, toegekend volgens de wet 
van 13 april 2011 tot wijziging, wat betreft de meeouders, van de wetgeving inzake het 
geboorteverlof. De contractuele meevaders zullen dezelfde financiële tegemoetkomingen 
ontvangen als het contractuele mannelijke personeelslid dat vaderschapsverlof geniet. Deze 
bezoldiging wordt uitbetaald door het provinciebestuur.

Art. 34
Artikel 314, eerste, tweede en derde lid, van de rechtspositieregeling van het niet-
onderwijzend personeel worden vervangen als volgt:

‘De personeelsleden die van loopbaanonderbreking wensen gebruik te maken, moeten hun 
aanvraag drie maanden op voorhand schriftelijk indienen bij de provinciegriffier. Die termijn 
wordt tot één maand teruggebracht bij de verlenging van de onderbreking.

Voor de gewone volledige loopbaanonderbreking geldt een maximumduur van 12 maanden 
per aanvraag (met een totaal van 60 maanden gedurende de loopbaan). Voor de gewone 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking bedraagt de maximumduur van de aanvraag 60 maanden  
(met een totaal van 60  maanden gedurende de loopbaan). De minimumduur per aanvraag 
bedraagt voor beide 3 maanden.

In de aanvraag dienen de personeelsleden de begin- en einddatum van de volledige of 
gedeeltelijke loopbaanonderbreking te vermelden. De volledige of gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking gaat steeds in op de eerste dag van de maand of aansluitend op een 
andere vorm van loopbaanonderbreking.’

Art. 35
De titel van ‘Titel 9. Verloven en afwezigheden, hoofdstuk XI. Verlof voor loopbaan-
onderbreking, afdeling 2’ en artikel 315, eerste lid, van de rechtspositieregeling van het niet-
onderwijzend personeel worden vervangen als volgt:

‘Afdeling 2. De gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 55 jaar of ouder

Artikel 315
Alle personeelsleden, met uitzondering van de provinciegriffier, de financieel beheerder en de 
personeelsleden vermeld in artikel 313, hebben recht om gebruik te maken van het stelsel van 
de gedeeltelijke loopbaanonderbreking voor werknemers van 55 jaar of ouder dat geldt voor 
het contractueel en statutair personeel van de plaatselijke en provinciale besturen 



60

overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de 
toekenning van onderbrekingsuitkeringen, zijn uitvoeringsbesluiten en de latere 
wijzigingen.

Het personeel dat gebruik wenst te maken van het stelsel van de gedeeltelijke 
loopbaanonderbreking voor werknemers van 55 jaar of ouder dient zijn prestaties te herleiden 
tot 50% of 80% van een volledig uurrooster.’

Art. 36
Artikel 316, eerste en tweede lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:

‘De personeelsleden die van de loopbaanonderbreking voor werknemers van 55 jaar of ouder 
wensen gebruik te maken, moeten hun aanvraag drie maanden op voorhand schriftelijk 
indienen bij de provinciegriffier. Die termijn wordt tot één maand teruggebracht bij de 
verlenging van de onderbreking.

De loopbaanonderbreking voor werknemers van 55 jaar of ouder kan onmiddellijk 
aangevraagd worden tot aan de pensioenleeftijd en wordt niet meegerekend in het totale 
contingent van 60  maanden gedeeltelijke loopbaanonderbreking waarop het personeelslid 
tijdens zijn loopbaan recht heeft. De minimumduur per aanvraag bedraagt 3 maanden.’

Art. 37
Artikel 318, tweede en derde lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend 
personeel worden vervangen als volgt:

‘Voor de volledige onderbreking in het kader van ouderschapsverlof geldt een minimumduur 
van 1 maand en een maximumduur van 4 maanden per aanvraag (aan te vragen in schijven 
van 1 maand of een veelvoud van een maand). Voor de halftijdse onderbreking bedraagt de 
minimumduur 2 maanden en de maximumduur 8 maanden (aan te vragen in schijven van 2 
maanden of een veelvoud van 2 maanden). Voor de 1/5de onderbreking bedraagt de 
minimumduur 5 maanden en de maximumduur 20 maanden (aan te vragen in schijven van 5 
maanden of een veelvoud van 5 maanden).

In de aanvraag dienen de personeelsleden de begin- en einddatum van de onderbreking te 
vermelden. De onderbreking gaat steeds in op de eerste dag van de maand of aansluitend op 
het bevallings- of adoptieverlof.’

Art. 38
Artikel 320, tweede lid, van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel 
wordt vervangen als volgt:

‘Het verlof voor medische bijstand kan met minstens 1 maand en met maximum 3 maand per 
aanvraag worden opgenomen. Indien het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor 
de verzorging of bijstand van een zwaar ziek, gehospitaliseerd kind bedraagt de 
minimumtermijn 1 week en de maximumtermijn per aanvraag 2 weken. Het personeelslid 
heeft recht op in totaal 12 maanden voltijds (24 maand voor een zwaar ziek kind van ten 
hoogste 16 jaar) of 24 maanden deeltijds (48 maand voor een zwaar ziek kind van ten hoogste 
16 jaar) verlof per patiënt. In die aanvraag dienen de personeelsleden de begin- en einddatum 
van de onderbreking te vermelden.’



61

Art. 39
Artikel 332 van de rechtspositieregeling van het niet-onderwijzend personeel wordt 
vervangen als volgt:

‘Het personeelslid krijgt, maximaal tien keer per jaar, dienstvrijstelling op de dag waarop het 
bloed, plasma of bloedplaatjes geeft. De dienstvrijstelling geldt voor de tijd die nodig is voor 
de gift, waarin inbegrepen de tijd die naargelang het geval nodig is voor de verplaatsing naar 
en van het afnamecentrum.’

Art. 40
‘Bijlage 1. Diplomavoorwaarden (koppeling diploma – administratief niveau)’ wordt 
geschrapt.

Art. 41
De wijzigingen aan de rechtspositieregeling niet-onderwijzend personeel, die niet van 
rechtswege ingingen op 1 februari 2013, gaan met onmiddellijke ingang in. 

Leuven, 26 maart 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 9 april 2013



62

Nr. 15 Goedkeuring van een provinciaal reglement inzake de 
toekenning van renteloze leningen aan OCMW’s voor het 
uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan woningen 
bewoond door OCMW-cliënten)
(Directie sociaal beleid – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie van Welzijn, 
Gezondheidsbeleid en Woonbeleid d.d. 26 maart 2013; 

Overwegende dat er in 2011 en 2012 een proefproject plaatsvond voor het geven van 
renteloze lenigen aan OCMW’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan 
woningen van personen in begeleiding van het OCMW en dat deze proefprojecten een positief 
resultaat hadden;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement inzake de toekenning van renteloze leningen aan OCMW' s voor 
het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan woningen bewoond door OCMW-
cliënten, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 26 maart 2013

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN RENTELOZE 

LENINGEN AAN OCMW’S VOOR HET UITVOEREN VAN 

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN AAN WONINGEN BEWOOND DOOR 

OCMW-CLIËNTEN

Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant 
goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie 
renteloze leningen toekennen aan OCMW’s voor het uitvoeren van energiebesparende 
maatregelen aan woningen die eigendom zijn van derden en bewoond worden door OCMW-
cliënten. 

Art. 2
2.1. Toegelaten werken
De door de provincie Vlaams-Brabant toegestane lening kan door het OCMW uitsluitend 
aangewend worden om tegemoet te komen in de kosten voor de realisatie van 
energiebesparende maatregelen aan woningen die eigendom zijn van particulieren en 
bewoond worden door OCMW-cliënten. 

Werken die noodzakelijk zijn voor het correct tot stand brengen van energiebesparende 
maatregelen kunnen ook in het leningsbedrag opgenomen worden.

2.2. Bedrag van de lening
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 25.000 euro per woning. Dit maximumbedrag geldt 
voor alle gevallen bedoeld in 2.1.
Het leningsbedrag kan nooit hoger zijn dan 100 % van de totale kostprijs van de uit te voeren 
werken (btw inbegrepen).
Het leningsbedrag wordt geraamd aan de hand van het ingediende bestek en/of offertes bedoeld 
in artikel 3.2.
Indien de totale kostprijs na het uitvoeren van de werken lager ligt dan oorspronkelijk geraamd, 
zal het leningsbedrag aangepast worden. Indien het bedrag hoger ligt zal de lening niet worden 
aangepast.

Art. 3
3.1. Aanvraagprocedure
De aanvraag voor het verkrijgen van een renteloze lening moet gebeuren vóór de aanvang der 
werken waarvoor de provinciale lening wordt aangevraagd.
De leningen kunnen aangevraagd worden van 1 januari tot en met 31 oktober. 
Wie voor toekenning van een renteloze lening bepaald in dit reglement in aanmerking wenst 
te komen, moet een aanvraag digitaal indienen via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit 
geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal 
systeem.

3.2. Samenstelling van een aanvraagdossier
1. OCMW-raadsbeslissing (of goedkeuring bijzonder comité) tot goedkeuring van de 

uit te voeren werken en de toekenning van de gevraagde lening;

2. Kostenraming op basis van bestek en/of offertes;
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3. Akkoord van de eigenaar, wanneer het een huurwoning betreft;

4. Brandverzekering van de desbetreffende woning;

5. Bouwvergunning, indien noodzakelijk.

3.3. Bewijsstukken
De bewijsstukken moeten uiterlijk één jaar na de datum van het vereffeningsbesluit van de 
eerste terugvorderbare schijf ingediend zijn via het digitale dossier.
Deze bewijsstukken zijn: 

1. Facturen van de uitgevoerde werken voor het totale bedrag van de lening;

2. Bewijsstuk van het plaatsen van een rookmelder per woonlaag.

Indien dit niet het geval is kan het volledig reeds vereffende leningsbedrag teruggevorderd 
worden.

3.4. Uitbetaling
Het bedrag van de toegekende lening wordt als volgt uitbetaald:
Eerste schijf: 50 % van het leningsbedrag wordt uitbetaald na het indienen van een 

volledig aanvraagdossier zoals bedoeld in artikel 3.2. en het 
ondertekenen van de leningsakte.

Tweede schijf: Het saldo wordt uitbetaald na het voorleggen van de bewijsstukken 
bedoeld in artikel 3.3. 

3.5. Duur van de lening
De duur van de lening bedraagt maximaal 9 jaar. 

3.6. Terugbetalingen
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen. Het OCMW betaalt het kapitaal 
terug in jaarlijkse gelijke schijven. 
De eerste terugbetaling zal plaatshebben in de loop van de 12de maand volgend op de datum 
van de uitbetaling van het saldo van de lening. 

Vervroegde terugbetalingen zijn toegestaan. 
In ieder geval wordt de dossierbehandelaar bij de provincie op de hoogte gebracht van het 
voornemen tot, al dan niet vervroegde, terugbetaling. Bovendien vermeldt de terugbetaling 
het kenmerk van de door de provincie toegekende lening.

Art. 4
De begunstigde verleent elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie Vlaams-
Brabant toestemming om eventueel ter plaatse de aanwending van de lening te controleren. 

Art. 5
De lening wordt slechts voorwaardelijk toegekend:
in de volgende gevallen: 

1. Een of meer bepalingen van dit reglement werden niet nageleefd; 

2. Onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie 

meegedeeld;
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3. De bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken werd niet gerespecteerd; 

dan kan de deputatie een of meerdere van volgende sancties opleggen: 
             1. De lening wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 
             2. De subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere leningen gedurende een 
                 bepaalde periode. 

Art. 6
Dit reglement treedt in werking op 1 april 2013.
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Nr. 16 Wijziging statuten provinciale cultuurraad
(Directie cultuur en onderwijs – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 192 en 193 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 zoals tot op 
heden gewijzigd;

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

Gelet op de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische 
strekkingen gewaarborgd wordt;

Overwegende dat deskundige adviesverlening in een zo snel evoluerende materie als cultuur 
essentieel is;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, 
recreatie en domeinen van 5 maart 2013;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
De gewijzigde statuten van de provinciale cultuurraad, als bijlage bij dit besluit, worden 
goedgekeurd.

Leuven, 26 maart 2013

Van raadswege: 

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de 
provincie.
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De statuten van de vernieuwde cultuurraad

Artikel 1 – Doel en functies

De provinciale cultuurraad heeft tot doel overleg, ontmoeting en advies tot stand te brengen 

over het provinciaal cultuurbeleid.

Deze cultuurraad zal zich qua doelstelling, werking en samenstelling richten naar de 

bepalingen van de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en 

filosofische minderheden, van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact en 

van het Provinciedecreet van 9 december 2005 (zoals tot op heden gewijzigd). 

De provinciale cultuurraad heeft de volgende opdrachten:

1. Op eigen initiatief of op verzoek van de provinciale overheid, onafhankelijke en 

deskundige (pre)adviezen verstrekken over culturele- en erfgoedaangelegenheden;

2.  Als denktank fungeren die visie en voorstellen van initiatieven ontwikkelt ter bevordering 

van de culturele ontplooiing en participatie en op het vlak van erfgoedbeheer en -ontsluiting 

in de provincie Vlaams-Brabant;

3.  Ontmoeting en uitwisseling stimuleren tussen de verschillende sectoren en actoren binnen 

het culturele veld in Vlaams-Brabant en tussen het werkveld en het provinciaal beleidsniveau.

Om deze opdrachten te vervullen, moet de provinciale cultuurraad 

1. De culturele ontwikkelingen in de provincie Vlaams-Brabant nauwgezet volgen; 

2. Aandacht hebben voor de raakvlakken tussen de culturele deelsectoren; 

3. Aandacht hebben voor de culturele effecten op andere beleidsterreinen;

4. Aandacht hebben voor de culturele participatie van alle inwoners van de provincie.

Art. 2 – Structuur en samenstelling

De provinciale cultuurraad heeft vier geledingen: het forum, de commissies, de werkgroepen 

en het bureau. Er zijn stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

Stemgerechtigde leden:

De stemgerechtigde leden zijn woonachtig in de provincie Vlaams-Brabant of dragen de 

verantwoordelijkheid voor een organisatie waarvan de werking zich hoofdzakelijk richt tot 

inwoners van de provincie Vlaams-Brabant. De stemgerechtigde leden mogen geen 

provinciaal politiek mandaat uitoefenen of als ambtenaar belast zijn met het uitvoeren van het 
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provinciaal cultuurbeleid. Zij worden door de deputatie aangesteld voor een, eenmaal 

verlengbare, termijn van vijf jaar. 

Het mandaat van een stemgerechtigd lid wordt beëindigd door:

- ontslag;

- drie opeenvolgende niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen waarop het lid 

werd uitgenodigd;

- niet meer te voldoen aan de voorwaarde te wonen en/of te werken in Vlaams-Brabant.

Niet-stemgerechtigde leden:

- de gedeputeerde bevoegd voor cultuur en erfgoed; 

- afgevaardigde ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs.

Het mandaat van een niet-stemgerechtigd lid van de algemene vergadering wordt beëindigd 

door:

- ontslag;

- beëindigen van het ambt/de functie.

Art. 3 – Het cultuur- en erfgoedforum

§ 1. Samenstelling

Het cultuur- en erfgoedforum, dat bij voorkeur één maal per jaar vergadert, is een open 

vergadering van de ruime cultuursector in de provincie en is samengesteld uit: 

- de leden van de commissies;

- de gedeputeerde bevoegd voor cultuur en erfgoed;

- vertegenwoordigers van de verschillende commissies, jury’s, platformwerkingen … die in 

functie van het provinciaal cultuurbeleid actief zijn;

- vertegenwoordigers uit het ruime culturele veld, waaronder schepenen en gemeentelijke 

ambtenaren bevoegd voor cultuur; 

- afgevaardigde ambtenaren van de directie cultuur en onderwijs.
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§ 2. Taken

Het cultuur- en erfgoedforum heeft de volgende taken:

- het bieden van een open platform voor overleg, discussie en afstemming over het provinciaal 
cultuurbeleid;

- het creëren van overleg tussen de sectoren cultuur en erfgoed en binnen beide sectoren;

- een voorstelling van de beleidskeuzes door en een ontmoetingsmoment met de bevoegde 
gedeputeerde.

Art. 4 - De commissies 

§ 1. Oprichting

Binnen de provinciale cultuurraad worden de volgende twee commissies opgericht:

- de commissie cultuur;

- de commissie erfgoed.

§ 2. Samenstelling

Elke commissie bestaat uit maximaal 15 stemgerechtigde deskundigen uit het werkveld. Ten 

hoogste 2/3 van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. Er wordt binnen de commissies 

maximaal gestreefd naar vertegenwoordiging vanuit andere adviesorganen, jury’s en 

platformwerkingen die in functie van het provinciaal cultuurbeleid actief zijn. Op de 

vergaderingen van de commissies kunnen externe deskundigen uitgenodigd worden. Ze zijn 

niet-stemgerechtigd.

In iedere commissie kiezen de leden een voorzit(s)ter en een ondervoorzit(s)ter. De 

voorzit(s)ter en de ondervoorzit(s)ter zijn van een verschillend geslacht. Een afgevaardigde 

ambtenaar van de dienst cultuur treedt op als secretaris

§ 3. Taken 

De commissie cultuur adviseert over alle beleidsaspecten betreffende kunsten, 

amateurkunsten, bibliotheekbeleid en sociaal-cultureel werk. 

De commissie erfgoed adviseert over alle beleidsaspecten op het gebied van onroerend, 

roerend en immaterieel erfgoed. 

Binnen de hun toegewezen culturele materies:

- worden zij op regelmatige basis geïnformeerd over het provinciaal cultuurbeleid en over de 

beleidskeuzes- en evoluties;
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- zijn de commissies bevoegd om op eigen initiatief of op verzoek, (pre)adviezen te 

verstrekken aan de provinciale overheid;

- bevorderen zij het overleg en de samenwerking tussen de actoren in het werkveld en kunnen 

zij ter zake initiatieven ontwikkelen.

Art. 5  - De werkgroepen

§1. Samenstelling

In de schoot van de commissies van de cultuurraad kunnen ad hoc thematische werkgroepen 

opgericht worden, samengesteld uit externe deskundigen én een aantal leden van de 

commissie. 

§2. Taak

Deze werkgroepen hebben een beperkte opdracht en worden na het vervullen van hun 

opdracht ontbonden. De adviezen van de werkgroepen worden ingediend bij de commissies. 

Art. 6 - Het bureau

§1. Samenstelling

Het bureau van de provinciale cultuurraad is samengesteld uit de voorzitters, de 

ondervoorzitters en de secretarissen van de commissie cultuur en de commissie erfgoed. 

Daarnaast is ook het diensthoofd cultuur en een vertegenwoordiger van het kabinet van de 

gedeputeerde voor cultuur lid van het bureau.

§2. Taak 

Het bureau:

- coördineert de werking van de cultuurraad (bewaart het overzicht, slaat bruggen, 

communiceert over de werking en bereidt bijeenkomsten van het forum voor);

- ontwikkelt en onderhoudt de contacten met de gedeputeerde en het provinciebestuur; 

- kiest uit zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter voor het cultuur- en erfgoedforum.
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Art. 7 - Secretariaat en verslaggeving

§1. Secretariaat

De provinciale cultuurdienst begeleidt de verschillende geledingen van de cultuurraad met 

hoge betrokkenheid zowel op administratief, logistiek als inhoudelijk vlak. Het secretariaat 

van het forum, van de commissies en de werkgroepen, en van het bureau wordt uitgevoerd 

door een ambtenaar van de directie cultuur en onderwijs. 

§2. Verslaggeving

Alle adviezen en belangrijke einddocumenten van de cultuurraad worden meegedeeld aan de 

provincieraad.

Art. 8 - Huishoudelijk reglement

Het bureau van de provinciale cultuurraad legt, binnen drie maanden na zijn samenstelling, 

aan de deputatie een voorstel van huishoudelijk reglement voor met betrekking tot de werking 

van de provinciale cultuurraad.

De deputatie keurt het huishoudelijk reglement goed.

Art. 9 - Werkingskosten en presentiegelden

De werkingskosten en de presentiegelden en vergoedingen van de commissies, van het bureau 

en van de werkgroepen, toegekend in overeenstemming met de door de provincieraad of de 

deputatie goedgekeurde reglementen, komen ten laste van de provinciebegroting. Voor het 

cultuur- en erfgoedforum worden geen presentiegelden voorzien.
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Nr. 17 Bekrachtiging aanstelling bij hoogdringendheid van een 
waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar
(Directie infrastructuur – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op art. 1.4.4 en 1.4.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening;

Gelet op art. 10 tot en met 12 van het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot 
vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van 
ruimtelijke ordening aangesteld te kunnen worden;

Overwegende dat de provincieraad op 20 juni 2000 het aantal stedenbouwkundige ambtenaren 
met toepassing van artikel 13 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de ruimtelijke 
ordening, vastgesteld heeft op één en twee plaatsvervangers.

Overwegende dat op 19 september 2000 Tom Lagast, toenmalig diensthoofd door de 
provincieraad werd aangesteld als provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar en Pierre 
Asselman en Norbert van den Hove als waarnemende stedenbouwkundige ambtenaren;

Overwegende dat op 21 januari 2003 de provincieraad Pierre Asselman heeft aangesteld als 
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar ter vervanging van Tom Lagast;

Overwegende dat op 6 maart 2007 Myriam Callebaut en Luitje Afschrift als waarnemende 
provinciale stedenbouwkundige ambtenaren werden aangesteld ter vervanging van Tom 
Lagast en Norbert van den Hove.

Overwegende dat op 23 oktober 2012 de provincieraad Luitje Afschrift heeft aangesteld als 
provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar vanaf 1 november 2012 ter vervanging van Pierre 
Asselman;

Overwegende dat wegens gelijktijdige afwezigheid van Luitje Afschrift (ziekte) en Myriam 
Callebaut (verlof) het noodzakelijk was om bij hoogdringendheid over te gaan tot de 
aanstelling van een waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar, werd Emmy 
Verschueren, vastbenoemd bestuurssecretaris-architecte door de deputatie aangesteld voor de 
periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013 en dat deze aanstelling ter bekrachtiging
voorgelegd dient te worden aan de provincieraad;  

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:
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Enig artikel 
De aanstelling van Emmy Verschueren, vastbenoemd bestuurssecretaris-architecte, bij 
hoogdringendheid, voor de periode van 15 februari tot en met 28 februari 2013 als 
waarnemend provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar wordt bekrachtigd.

Leuven, 26 maart 2013
Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 8 april 2013
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Nr.18 Wettelijke bekendmaking
Ruimtelijke Ordening – arrest Raad van State

De Raad van State heeft met arrest op 4 maart 2013, het besluit van 20 juli 2010 van de 
Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport houdende 
goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘n.v. De Meuter’ te Ternat, en het 
besluit van 1 juni 2010 van de provincieraad van Vlaams-Brabant in zoverre het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘n.v. De Meuter’ te Ternat definitief wordt vastgesteld, vernietigd.

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 9 april 2013
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Nr. 19 Ministerie van Binnenlandse Zaken
De minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

15 MAART 2013. - Omzendbrief BB 2013/3. - Wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de 
beslissingen van de politiezones van het Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 
tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Dienst en referte:

Aan de colleges van burgemeester en schepenen
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn
Aan de politiecolleges

Geacht college,
Geachte voorzitter,
Geacht politiecollege,

Op verzoek van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,
Toerisme en Vlaamse Rand vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB 2013/3. -
Wijzigingen aan het bestuurlijk toezicht op de beslissingen van de politiezones van het 
Vlaamse Gewest door het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 
15 juli 2005 

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 april 2013.

Met de meeste hoogachting
De Gouverneur,
Lodewijk De Witte

Dit bericht wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 15 april 2013
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