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Nr. 50 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 22 oktober 2013

Voorstel
nr.

VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN

1. 158 Derde budgetwijziging 2013: goedkeuring

2. 159 Vaststelling van de verwerking van de derde reeks interne 
kredietaanpassingen 2013: kennisname

3. 160 Vierde reeks interne kredietaanpassingen 2013: kennisname

4. 162 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, onbruikbare, 
gestolen vaste activa: goedkeuring

5. 163 Provinciedecreet van 9 december 2005 Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 
inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
Provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
de artikelen 90 en 161 van het Provinciedecreet van 9 
december 2005: Rapportering van de financieel beheerder: 
kennisname

6. 164 Toepassing van Titel VII van het Provinciedecreet inzake de 
provinciaal verzelfstandigde agentschappen:
Organisatie van het takenpakket van Monumentenwacht 
Vlaams-Brabant vzw binnen het kader van een provinciale 
dienst en ontbinding en vereffening van Monumentenwacht 
Vlaams-Brabant vzw: goedkeuring

7. 165 Toepassing van Titel VII van het Provinciedecreet inzake de 
provinciaal verzelfstandigde agentschappen:
Oprichting van het autonoom provinciebedrijf Vlabinvest 
APB, goedkeuring van het verslag van de deputatie en de 
statuten: goedkeuring

8. 166 Toepassing van Titel VII van het Provinciedecreet inzake de 
provinciaal verzelfstandigde agentschappen:
Streekproducten Vlaams-Brabant vzw: weerleggen van het 
vermoeden als zijnde belast met welbepaalde taken van 
provinciaal belang: goedkeuring

9. 167 Toepassing van Titel VII van het Provinciedecreet inzake de 
provinciaal verzelfstandigde agentschappen:
Omvorming van Vlabra’ccent vzw tot provinciaal extern 
verzelfstandigd agentschap in de vorm van een vzw: 
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10. 168

goedkeuring

Toepassing van Titel VII van het Provinciedecreet inzake de 
provinciaal verzelfstandigde agentschappen:
Behoud van het autonoom provinciebedrijf VERA en 
conformering ervan aan de bepalingen van het 
Provinciedecreet: goedkeuring

11. 171 Tienen - PPS - Anemonenproject - uitvoering overeenkomst: 
goedkeuring

12. 172 Wijziging van het provinciaal reglement ter ondersteuning 
van investeringen in erfgoeddepots met een bovenlokale 
werking of potentieel: goedkeuring

13. 173 Omvorming 'Reglement betreffende subsidies voor 
projecten die het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-
Brabant benadrukken" naar een ‘Reglement betreffende 
subsidies voor projecten inzake taalstimulering Nederlands 
in de provincie Vlaams-Brabant’: goedkeuring

14. 174 Herinschaling van waterlopen - Doorbraak 63 van de interne 
staatshervorming: goedkeuring

15. 175 Provinciehuis Vlaams-Brabant: goedkeuring bijzonder 
bestek 'vernieuwing verduisteringen provinciehuis' -
raadzaal, auditorium en spoor 95 vaststelling van de wijze 
van gunnen: goedkeuring

16. 176 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landschappelijk 
baken Ginder-Ale' te Merchtem - definitieve vaststelling: 
goedkeuring

17. 177 Aankoop van advertentieruimte voor het plaatsen van 
personeelsadvertenties goedkeuring bestek en vaststelling 
van de wijze van gunnen: goedkeuring

18. 178 Reglement voor het gebruik van de infrastructuur in de 
agrarische centra PAC Herent en PPK Pamel: goedkeuring

19. 169

Besloten vergadering:

Aanvraag van de machtiging voor de onderhandse aankoop 
voor algemeen nut van de percelen te Roosdaal 1ste 
afdeling sectie E 340 Z, E 341 F, E 342 B/deel, E 345 B en E 
346: goedkeuring

20. 170
Machtiging ruiling verlaten bedding tegen de nieuwe 
bedding van de Begijnebeek te Bekkevoort: goedkeuring

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
Leuven, 5 november 2013
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van 19 november 2013

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1. 179 Levering en bedrijfsklare installatie van uitbreidingen op de 
bestaande GIS-omgeving van het provinciebestuur Vlaams-
Brabant: goedkeuring bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring

2. 180 Levering van ESRI-(GIS-)software voor het provinciebestuur 
Vlaams-Brabant: goedkeuring bestek en wijze van gunnen:
goedkeuring

3. 181 Het opstarten van een gunningsprocedure voor de levering van 
pc’s, printers en ander informaticamateriaal voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant goedkeuring procedure en 
bestek: 
goedkeuring

4. 182 Nieuwe personeelsformatie: 
goedkeuring

5. 183 Gemeentelijke administratieve sancties - stand van zaken -
standpunten met betrekking tot de wet van 24 juni 2013:
goedkeuring

6. 185 Invoering ‘Reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke 
projectsubsidies’ en ‘Reglement sociaal-culturele, culturele en 
artistieke werkingssubsidies’:
goedkeuring

7. 186 Opheffing provinciaal reglement voor het toekennen van 
bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en 
aankopen van een woning: 
goedkeuring

8.

9.

187

188

Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor sociale-verhuurkantoren: 
goedkeuring

Goedkeuring nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning 
van renteloze leningen aan sociale-verhuurkantoren voor het 
uitvoeren van renovatiewerken:
goedkeuring

10. 189 Opheffing van het subsidiereglement voor groepswerkingen 
inzake armoedebestrijding van 16 oktober 2007:
goedkeuring

11. 190 Opheffing van het subsidiereglement betreffende de financiële 
bijdrage in de telefoonkosten ten gunste geïsoleerde personen met 
een handicap en ouderen van 2 december 1999: goedkeuring:
goedkeuring

12. 191 Opheffing van het subsidiereglement voor erkende diensten 
gezinszorg van 19 september 2000: goedkeuring:
goedkeuring
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13. 192 Opheffing van het subsidiereglement  betreffende de subsidiëring 
van projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
van 19 november 1996, gewijzigd bij de provincieraadsbesluiten 
van 7 oktober 1997, 2 maart 1999 en 29 oktober 2009:
goedkeuring

14. 193 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stelplaats De Lijn te Tielt-
Winge - definitieve vaststelling:
goedkeuring

15. 194 IGO Leuven: statutenwijziging:
goedkeuring

16. 195 EcoWerf: statutenwijziging:
goedkeuring

17. 196 Intergemeentelijke vereniging EcoWerf: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene
vergadering van 20 november 2013 bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

18. 197 Aanwijzing van de provinciale vertegenwoordigers in de algemene 
bekkenvergaderingen en bekkenbureaus:
goedkeuring

19. 198 Opdrachthoudende vereniging Riobra: aanwijzing van een 
provinciaal vertegenwoordiger
bijzonder mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 6 december 2013:
goedkeuring

20. 199 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting 
van de Vallei van de Woluwe: aanwijzing van een provinciaal 
vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 12 
december 2013 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

21. 200 Statutenwijziging van en aanwijzing provinciale 
vertegenwoordigers voor Vlabra’ccent vzw:
goedkeuring

22. 201 Vervanging Lieve Vanlinthout als vertegenwoordigster in de 
algemene vergadering en de raad van bestuur van Toerisme 
Vlaams-Brabant vzw:
goedkeuring

23. 202 Opheffing van het provinciaal reglement inzake projectsubsidies 
voor innovatieve onderwijsflankerende projecten:
goedkeuring

24. 203 Reglement voor de ondersteuning van het onderhoud van 
waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van 
openbare besturen: goedkeuring van het nieuwe reglement en 
opheffing van het bestaande reglement:
goedkeuring

25. 204 Havicrem: statutenwijziging:
goedkeuring
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26. 205 Haviland: statutenwijziging:
goedkeuring

27. 207 Intergemeentelijke vereniging IGO Leuven: afvaardiging algemene 
vergadering op 20 december 2013:
goedkeuring

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

Leuven, 20 november 2013
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Nr. 51 Derde budgetwijziging 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;

Gelet op de eerste reeks budgetwijzigingen door de provincieraad aangenomen op 
26 maart 2013;

Gelet op de tweede reeks budgetwijzigingen door de provincieraad aangenomen op 4 juni 2016;

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 1.422.770 euro en van 13.932.037 
euro op 15.354.807 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1400/7610 wordt vermeerderd met 7.570 euro en van 7.500 euro op 
15.070 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/7023 wordt verminderd met 2.850 euro en van 21.000 euro op 
18.150 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 736/0120/7020 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 130.000 euro op 
140.000 euro gebracht.

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 760/0200/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke ontvangsten".

- Het krediet van artikel 160/0150/7021 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 1.500 euro op 
3.000 euro gebracht.

- Een krediet van 2.230 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/7021 (nieuw) met als opgave "Dienst 
Welzijn - terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 801/0250/7420 wordt verminderd met 4.300 euro en van 56.300 euro op 
52.000 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0300/7021 (nieuw) met als opgave 
"Vernieuwende projecten in de welzijnssector - terugbetalingen".

- Het krediet van artikel 834/0100/7403 wordt verminderd met 57.000 euro en van 80.000 euro op 
23.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 1.430 euro wordt bepaald op artikel 852/0130/7610 (nieuw) met als opgave 
"Uitzonderlijke opbrengsten".

- Het krediet van artikel 529/0150/7403 wordt verminderd met 3.700 euro en van 36.000 euro op 
32.300 euro teruggebracht.

- Een krediet van 90.000 euro wordt bepaald op artikel 521/0500/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetalingen subsidie POM".

- Een krediet van 1.900 euro wordt bepaald op artikel 421/0100/7021 (nieuw) met als opgave 
"Terugbetaling subsidies".

- Het krediet van artikel 124/0100/7023 wordt verminderd met 6.000 euro en van 6.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

GEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 060/0210/6810 wordt vermeerderd met 20.980 euro en van 5.547.200 euro op 
5.568.180 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 135/0200/6133 wordt vermeerderd met 58.860 euro en van 1.229.780 euro op 
1.288.640 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 790/0300/6402 wordt vermeerderd met 2.139.000 euro en van 150.000 euro 
op 2.289.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 040/0150/6420 wordt vermeerderd met 578.420 euro en van 200.000 euro op 
778.420 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6200 wordt vermeerderd met 37.100 euro en van 1.230.300 euro op 
1.267.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6210 wordt vermeerderd met 2.800 euro en van 84.400 euro op 
87.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6230 wordt vermeerderd met 23.500 euro en van 278.500 euro op 
302.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0200/6251 wordt vermeerderd met 400 euro en van 27.500 euro op 
27.900 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 101/0200/6280 wordt vermeerderd met 100 euro en van 1.600 euro op 1.700 
euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0201/6230 wordt vermeerderd met 37.500 euro en van 138.900 euro op 
176.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6200 wordt verminderd met 1.657.500 euro en van 31.224.100 euro 
op 29.566.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6210 wordt verminderd met 70.000 euro en van 2.221.300 euro op 
2.151.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6230 wordt verminderd met 602.600 euro en van 6.866.000 euro op 
6.263.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6251 wordt verminderd met 83.600 euro en van 859.000 euro op 
775.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6280 wordt verminderd met 1.600 euro en van 42.500 euro op 
40.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6200 wordt vermeerderd met 100 euro en van 736.500 euro op 
736.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0101/6210 wordt vermeerderd met 100 euro en van 60.100 euro op 
60.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 331/0100/6120 wordt vermeerderd met 112.000 euro en van 0 euro op 
112.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6120  wordt vermeerderd met 5.370 euro en van 276.830 euro op 
282.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1000/6131 wordt verminderd met 40.000 euro en van 1.172.500 euro op 
1.132.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 85.000 euro wordt bepaald op artikel 104/1030/6401 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie Toerisme Vlaams-Brabant vzw".

- Een krediet van 10.000 euro wordt bepaald op artikel 124/0140/6133 (nieuw) met als opgave 
"Werkingskosten voor gebouwen".

- Het krediet van artikel 137/0300/6131 wordt verminderd met 10.000 euro en van 40.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 104/0410/6121 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 230.000 euro op 
260.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0280/6120 wordt verminderd met 500 euro en van 500 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0280/6131 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 76.000 euro op 
84.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0520/6133 wordt vermeerderd met 7.570 euro en van 35.000 euro op 
42.570 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1400/6133 wordt vermeerderd met 66.440 euro en van 661.000 euro op 
727.440 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 050/0240/6270 wordt verminderd met 20.000 euro en van 141.200 euro op 
121.200 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0240/6131 wordt verminderd met 14.000 euro en van 32.800 euro op 
18.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0200/6120 wordt verminderd met 26.000 euro en van 60.000 euro op 
34.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0220/6131 wordt verminderd met 21.000 euro en van 162.000 euro op 
141.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/0290/6131 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 16.000 euro op 
20.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0100/6110 wordt vermeerderd met 8.600 euro en van 281.400 euro op 
290.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 101/0250/6260 wordt verminderd met 7.500 euro en van 319.000 euro op 
311.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 104/1100/6131 wordt vermeerderd met 105.000 euro en van 450.000 euro op 
555.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/1100/6150 wordt vermeerderd met 70.000 euro en van 780.000 euro op 
850.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/0101/6132 wordt vermeerderd met 20.300 euro en van 114.300 euro op 
134.600 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 762/0101/6150 wordt verminderd met 4.000 euro en van 4.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/0200/6120 wordt vermeerderd met 55.000 euro en van 105.000 euro op 
160.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/0250/6402 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 50.000 euro op 
65.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1580/6132 wordt verminderd met 10.000 euro en van 20.000 euro op 
10.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/1590/6401 wordt verminderd met 5.000 euro en van 30.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/1590/6402 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 5.000 euro op 
15.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 762/1880/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 221.000 euro op 
196.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0200/6132 wordt verminderd met 221.500 euro en van 985.000 euro op 
763.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0210/6402 wordt verminderd met 27.000 euro en van 140.000 euro op 
113.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0230/6402 wordt verminderd met 72.000 euro en van 150.000 euro op 
78.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 767/0280/6401 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 125.000 euro op 
175.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 770/0210/6120 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 10.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 772/0360/6401 wordt verminderd met 25.000 euro en van 682.000 euro op 
657.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 773/0220/6402 wordt verminderd met 40.000 euro en van 70.000 euro op 
30.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 773/1010/6132 wordt verminderd met 78.500 euro en van 253.500 euro op 
175.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 773/1440/6405 wordt verminderd met 35.000 euro en van 37.500 euro op 
2.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 773/1440/6406 wordt verminderd met 25.000 euro en van 37.500 euro op 
12.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 774/0360/6401 (nieuw) met als opgave 
"Tijdschrift Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen - nominatieve subsidie".

- Het krediet van artikel 775/0210/6132 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 20.000 euro op 
35.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 778/0220/6132 wordt verminderd met 90.000 euro en van 150.000 euro op 
60.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 469.000 euro wordt bepaald op artikel 762/1140/6401 (nieuw) met als opgave "Vzw 
Toerisme Vlaams-Brabant - nominatieve subsidie".

- Het krediet van artikel 761/0200/6131 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 72.700 euro op 
102.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0210/6120 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 24.500 euro op 
32.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0270/6402 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 25.000 euro op 
30.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0380/6401 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/6003 wordt vermeerderd met 16.000 euro en van 94.000 euro op 
110.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 63.000 euro op 
68.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 761/0101/6133 wordt vermeerderd met 9.000 euro en van 31.900 euro op 
40.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 701/0200/6120 wordt verminderd met 3.000 euro en van 9.000 euro op 6.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 701/0210/6401 wordt verminderd met 1.000 euro en van 9.700 euro op 8.700 
euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 701/0250/6132 wordt verminderd met 36.500 euro en van 105.600 euro op 
69.100 euro teruggebracht.

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 701/0120/6401 (nieuw) met als opgave "RVO-
society -  werkingssubsidies a/gezinnen".

- Het krediet van artikel 701/0390/6401 wordt vermeerderd met 31.500 euro en van 140.000 euro op 
171.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6132 wordt verminderd met 3.850 euro en van 115.000 euro op 
111.150 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 735/0100/6133 wordt verminderd met 4.470 euro en van 209.700 euro op 
205.230 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 736/0100/6131 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 57.000 euro op 
67.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6131 wordt vermeerderd met 19.000 euro en van 34.090 euro op 
53.090 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6133 wordt vermeerderd met 3.110 euro en van 30.210 euro op 
33.320 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 752/0100/6150 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 28.100 euro op 
34.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 764/0330/6401 wordt verminderd met 58.600 euro en van 58.600 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 764/0730/6406/02 wordt vermeerderd met 180.000 euro en van 509.400 euro 
op 689.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 560/0300/6401 wordt vermeerderd met 46.000 euro en van 809.500 euro op 
855.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0500/6132 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 21.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6000 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 25.800 euro op 
30.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6120 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 34.000 euro op 
60.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0100/6132 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 111.100 euro op 
116.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6133 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 88.000 euro op 
93.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/6134 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 56.000 euro op 
61.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/6132 wordt vermeerderd met 38.000 euro en van 137.400 euro op 
175.400 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/6133 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 123.200 euro op 
153.200 euro gebracht.

- Een krediet van 2.100 euro wordt bepaald op artikel 160/0160/6401 (nieuw) met als opgave "Actie 
"300 euro voor uw wervingstips" - werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief)".

- Een krediet van 900 euro wordt bepaald op artikel 160/0160/6402 (nieuw) met als opgave "Actie 
"300 euro voor uw wervingstips" - werkingssubsidies a/overheden (nominatief)".

- Het krediet van artikel 623/0110/6401 wordt verminderd met 4.400 euro en van 20.000 euro op 
15.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 801/0100/6132 wordt vermeerderd met 14.400 euro en van 136.700 euro op 
151.100 euro gebracht.

- Een krediet van 3.700 euro wordt bepaald op artikel 801/0100/6420 (nieuw) met als opgave 
"Onwaarde op vorderingen < 1 jaar - terugvordering subsidie cliëntenoverleg Integrale Jeugdhulp".

- Het krediet van artikel 801/0180/6401 wordt verminderd met 45.000 euro en van 100.000 euro op 
55.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 50.660 euro wordt bepaald op artikel 801/0210/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie OCMW's - cliënttevredenheidsonderzoek - werkingssubsidies a/overheden 
(nominatief)".

- Het krediet van artikel 801/0390/6405 wordt verminderd met 254.280 euro en van 364.280 euro op 
110.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 833/0700/6405 wordt verminderd met 26.300 euro en van 450.000 euro op 
423.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 834/0230/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 60.000 euro op 
90.000 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 834/0240/6401 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 50.000 euro op 
80.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 834/0240/6405 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 179.000 euro op 
229.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 834/0240/6406 wordt vermeerderd met 30.000 euro en van 110.000 euro op 
140.000 euro gebracht.

- Een krediet van 50.500 euro wordt bepaald op artikel 834/0301/6401 (nieuw) met als opgave 
"Mantelzorgverenigingen en thuiszorg - werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief)".

- Het krediet van artikel 834/0360/6401 wordt verminderd met 80.000 euro en van 150.000 euro op 
70.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 77.500 euro wordt bepaald op artikel 834/0370/6401 (nieuw) met als opgave 
"Polyvalent verzorgenden - werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief)".

- Een krediet van 60.000 euro wordt bepaald op artikel 843/0200/6402 (nieuw) met als opgave "Time-
outprojecten/pleegzorg - werkingssubsidies a/overheden (nominatief)".

- Het krediet van artikel 843/0700/6405 wordt verminderd met 87.000 euro en van 300.000 euro op 
213.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 31.500 euro wordt bepaald op artikel 843/0700/6406 (nieuw) met als opgave 
"Kinderopvang - investeringssubsidies (overheid) (nominatief)".

- Het krediet van artikel 844/0100/6401 wordt verminderd met 44.000 euro en van 109.000 euro op 
65.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 16.250 euro wordt bepaald op artikel 844/0120/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Opvang kinderen met bijzondere noden- werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief) - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 872/0200/6401 wordt verminderd met 72.000 euro en van 216.000 euro op 
144.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 29.500 euro wordt bepaald op artikel 833/0120/6405 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve investeringssubsidie Transkript vzw".

- Een krediet van 30.000 euro wordt bepaald op artikel 844/0150/6405 (nieuw) met als opgave "Vzw 
Hoofdkwartier - De Kinderhoeve Vilvoorde - nominatieve subsidie".

- Een krediet van 75.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0380/6405 (nieuw) met als opgave 
"Investeringssubsidie CAW Oost-Brabant (nominatief)".
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- Het krediet van artikel 871/0210/6132 wordt verminderd met 6.500 euro en van 266.500 euro op 
260.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 74.470 euro wordt bepaald op artikel 871/0210/6132/02 (nieuw) met als opgave 
"Eigen activiteiten preventieve Gezondheidszorg - technische werking (vorige jaren)".

- Een krediet van 3.000 euro wordt bepaald op artikel 871/0230/6401 (nieuw) met als opgave "PZ St. 
Annendael Diest - werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief)".

- Het krediet van artikel 871/0470/6401 wordt vermeerderd met 22.350 euro en van 17.000 euro op 
39.350 euro gebracht.

- Een krediet van 37.500 euro wordt bepaald op artikel 871/0390/6401 (nieuw) met als opgave 
"Leuvens Universitair Centrum voor Kankerpreventie - nominatieve subsidie".

- Het krediet van artikel 160/0200/6120 wordt verminderd met 4.000 euro en van 12.000 euro op 8.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 160/0200/6131 wordt verminderd met 3.000 euro en van 4.500 euro op 1.500 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 160/0200/6132 wordt verminderd met 18.000 euro en van 34.400 euro op 
16.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 160/0320/6401 wordt vermeerderd met 32.000 euro en van 49.600 euro op 
81.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 160/0380/6402 wordt verminderd met 7.000 euro en van 15.000 euro op 8.000 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 35.000 euro wordt bepaald op artikel 801/0420/6402 (nieuw) met als opgave 
"Subsidie dak- en thuisloosheid".

- Het krediet van artikel 852/0410/6280 wordt verminderd met 1.600 euro en van 2.300 euro op 700 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0100/6131 wordt verminderd met 3.000 euro en van 5.000 euro op 2.000 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0100/6132 wordt verminderd met 25.000 euro en van 46.100 euro op 
21.100 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0310/6402 wordt verminderd met 23.500 euro en van 150.000 euro op 
126.500 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 900/0330/6401 wordt verminderd met 12.500 euro en van 12.500 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0345/6406 wordt verminderd met 102.600 euro en van 272.000 euro op 
169.400 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0350/6402 wordt verminderd met 50.000 euro en van 600.000 euro op 
550.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0360/6401 wordt verminderd met 5.000 euro en van 5.000 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 900/0370/6401 wordt verminderd met 15.000 euro en van 25.000 euro op 
10.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 922/0400/6403 wordt verminderd met 17.000 euro en van 250.000 euro op 
233.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0150/6406 wordt verminderd met 146.000 euro en van 171.000 euro op 
25.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0300/6402 wordt verminderd met 22.100 euro en van 65.000 euro op 
42.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0710/6405 wordt verminderd met 58.300 euro en van 1.000.000 euro op 
941.700 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 930/0430/6403 wordt verminderd met 2.400 euro en van 25.000 euro op 
22.600 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 930/0220/6132 wordt verminderd met 19.980 euro en van 20.000 euro op 20 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 72.000 euro wordt bepaald op artikel 923/0780/6401 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie FRGE".

- Het krediet van artikel 500/0300/6132 wordt vermeerderd met 6.000 euro en van 69.000 euro op 
75.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 529/0200/6132 wordt verminderd met 3.200 euro en van 35.500 euro op 
32.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 530/0220/6132 wordt verminderd met 40.000 euro en van 177.300 euro op 
137.300 euro teruggebracht.
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- Een krediet van 360 euro wordt bepaald op artikel 530/0220/6132/02 (nieuw) met als opgave "Dienst 
Europa - technische werkingskosten - vorige jaren".

- Een krediet van 53.370 euro wordt bepaald op artikel 530/0431/6402 (nieuw) met als opgave 
"Programmasecretariaat Interreg A - werkingssubsidies a/overheden".

- Het krediet van artikel 530/0432/6401 wordt verminderd met 67.000 euro en van 70.000 euro op 
3.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 620/0100/6131 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 44.200 euro op 
49.200 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 620/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 105.000 euro op 
115.000 euro gebracht.

- Een krediet van 13.500 euro wordt bepaald op artikel 621/0330/6405 (nieuw) met als opgave 
"Ontleding mengmest of N-bemesting - investeringssubsidies".

- Een krediet van 302.570 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Bodembreed - werkingssubsidies a/gezinnen - vorige jaren (nominatief)".

- Een krediet van 54.660 euro wordt bepaald op artikel 621/0440/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"Bodembreed - werkingssubsidies a/overheden - vorige jaren (nominatief)".

- Het krediet van artikel 622/0330/6401 wordt vermeerderd met 25.000 euro en van 24.700 euro op 
49.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 624/0300/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 15.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Een krediet van 15.000 euro wordt bepaald op artikel 620/0190/6401 (nieuw) met als opgave 
"Erasmus Hogeschool Brussel - werkingssubsidies a/gezinnen (nominatief)".

- Een krediet van 18.750 euro wordt bepaald op artikel 500/0450/6402/02 (nieuw) met als opgave 
"EFRO-project - werkingssubsidies a/overheden - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 521/0400/6400 wordt verminderd met 76.570 euro en van 79.500 euro op 
2.930 euro teruggebracht.

- Een krediet van 305.000 euro wordt bepaald op artikel 521/0520/6402 (nieuw) met als opgave 
"Nominatieve subsidie POM -streekfonds".

- Een krediet van 25.000 euro wordt bepaald op artikel 526/1100/6400 (nieuw) met als opgave 
"Ondersteuning PLATO-projecten - werkingssubsidies aan ondernemingen".
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- Het krediet van artikel 526/2610/6401 wordt verminderd met 12.500 euro en van 40.000 euro op 
27.500 euro teruggebracht.

- Een krediet van 33.110 euro wordt bepaald op artikel 526/3400/6401/02 (nieuw) met als opgave 
"Parkmanagement - werkingssubsidies a/gezinnen - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 526/4000/6403 wordt verminderd met 230.000 euro en van 323.000 euro op 
93.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/3400/6401 wordt verminderd met 50.000 euro en van 100.000 euro op 
50.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 526/3500/6401 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 15.000 euro op 
25.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 530/0200/6131 wordt vermeerderd met 12.500 euro en van 50.000 euro op 
62.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6132 wordt vermeerderd met 26.000 euro en van 55.000 euro op 
81.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/6133 wordt verminderd met 11.300 euro en van 76.300 euro op 
65.000 euro teruggebracht.

- Een krediet van 5.000 euro wordt bepaald op artikel 106/0200/6100 (nieuw) met als opgave 
"Technische werkingskosten".

- Het krediet van artikel 106/0200/6120 wordt vermeerderd met 42.500 euro en van 203.000 euro op 
245.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6200 wordt verminderd met 33.000 euro en van 84.900 euro op 
51.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6230 wordt verminderd met 9.600 euro en van 24.500 euro op 
14.900 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 106/0200/6280 wordt verminderd met 200 euro en van 1.000 euro op 800 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 335/0100/6280 wordt vermeerderd met 3.300 euro en van 1.000 euro op 
4.300 euro gebracht.

- Een krediet van 60.800 euro wordt bepaald op artikel 300/0100/6120/02 (nieuw) met als opgave 
"Erelonen, presentiegelden, vergoedingen (vorige jaren)".
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- Het krediet van artikel 300/0100/6280 wordt verminderd met 100 euro en van 1.000 euro op 900 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6120 wordt vermeerderd met 51.700 euro en van 260.000 euro op 
311.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6200 wordt verminderd met 40.100 euro en van 308.100 euro op 
268.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6230 wordt verminderd met 11.600 euro en van 88.900 euro op 
77.300 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 300/0200/6280 wordt vermeerderd met 1.600 euro en van 1.000 euro op 
2.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0100/6406 wordt vermeerderd met 80.000 euro en van 66.000 euro op 
146.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0200/6131 wordt vermeerderd met 46.900 euro en van 67.000 euro op 
113.900 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 482/0290/6136 wordt verminderd met 126.900 euro en van 2.911.400 euro op 
2.784.500 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 420/0100/6132 wordt verminderd met 1.900 euro en van 5.600 euro op 3.700 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 421/0720/6406 wordt vermeerderd met 200.000 euro en van 200.000 euro op 
400.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 421/0800/6406 wordt verminderd met 200.000 euro en van 200.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 137/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 1.600 euro op 
11.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 138/0100/6132 wordt vermeerderd met 10.000 euro en van 57.500 euro op 
67.500 euro gebracht.

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN

- Het krediet van artikel 010/0100/1701 wordt vermeerderd met 71.920 euro en van 17.455.490 euro 
op 17.527.410 euro gebracht.
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- Het krediet van artikel 060/0610/7810 wordt vermeerderd met 20.980 euro en van 5.547.200 euro op 
5.568.180 euro gebracht.

- Een krediet van 14.300 euro wordt bepaald op artikel 732/0100/2200BO (nieuw) met als opgave 
"Verkoop terreinen en gronden ".

- Het krediet van artikel 421/0100/1515 wordt verminderd met 125.000 euro en van 125.000 euro op 0 
euro gebracht.

BUITENGEWONE UITGAVEN

- Het krediet van artikel 104/0100/2410 wordt vermeerderd met 49.550 euro en van 438.500 euro op 
488.050 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 104/0800/2113 wordt verminderd met 155.000 euro en van 1.325.000 euro op 
1.170.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 762/0101/2440 wordt vermeerderd met 1.800 euro en van 185.000 euro op 
186.800 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2211 wordt vermeerderd met 4.300 euro en van 97.000 euro op 
101.300 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2400 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 73.000 euro op 
74.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2410 wordt vermeerderd met 2.930 euro en van 68.750 euro op 
71.680 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 732/0100/2440 wordt vermeerderd met 1.500 euro en van 44.075 euro op 
45.575 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 770/0500/2300 wordt verminderd met 8.500 euro en van 12.500 euro op 4.000 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 8.500 euro wordt bepaald op artikel 770/0500/2310 (nieuw) met als opgave 
"Uitleendienst cultureel erfgoed - informaticamaterieel".

- Het krediet van artikel 764/0100/2410 wordt vermeerderd met 58.600 euro en van 5.000 euro op 
63.600 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2200 wordt verminderd met 50.500 euro en van 110.500 euro op 
60.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 760/0100/2211 wordt vermeerderd met 15.000 euro en van 20.000 euro op 
35.000 euro gebracht.

- Een krediet van 31.670 euro wordt bepaald op artikel 760/0100/2211/02 (nieuw) met als opgave 
"Gebouwen: inrichting en groot onderhoud (vorige jaren)".

- Het krediet van artikel 760/0100/2300 wordt vermeerderd met 5.000 euro en van 33.000 euro op 
38.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2400 wordt vermeerderd met 41.000 euro en van 14.000 euro op 
55.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0100/2410 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 65.000 euro op 
69.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2200/02 wordt vermeerderd met 890 euro en van 353.110 euro op 
354.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2211 wordt verminderd met 4.500 euro en van 130.500 euro op 
126.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 760/0200/2410 wordt vermeerderd met 4.500 euro en van 98.000 euro op 
102.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2410 wordt vermeerderd met 1.000 euro en van 15.000 euro op 
16.000 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 760/0300/2440 wordt verminderd met 1.000 euro en van 10.000 euro op 9.000 
euro teruggebracht.

- Een krediet van 9.800 euro wordt bepaald op artikel 760/0400/2200/02 (nieuw) met als opgave 
"Terreinen en gronden - vorige jaren".

- Het krediet van artikel 852/0100/2310 wordt vermeerderd met 1.430 euro en van 3.000 euro op 
4.430 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 922/0700/2800 wordt verminderd met 2.500 euro en van 2.500 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 922/0720/2800 wordt verminderd met 2.500 euro en van 2.500 euro op 0 euro 
teruggebracht.

- Het krediet van artikel 922/0740/2900 wordt verminderd met 350.000 euro en van 500.000 euro op 
150.000 euro teruggebracht.
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- Het krediet van artikel 923/0730/2900 wordt verminderd met 337.400 euro en van 358.200 euro op 
20.800 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0735/2900 wordt vermeerderd met 1.392.000 euro en van 3.117.100 euro 
op 4.509.100 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0740/2100 wordt verminderd met 20.000 euro en van 20.000 euro op 0 
euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0760/2900 wordt verminderd met 100.000 euro en van 900.000 euro op 
800.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 923/0760/2900/02 wordt vermeerderd met 41.030 euro en van 130.810 euro 
op 171.840 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 923/0770/2900 wordt verminderd met 600.000 euro en van 1.000.000 euro op 
400.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 610/0200/2400 wordt vermeerderd met 8.000 euro en van 2.500 euro op 
10.500 euro gebracht.

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

- Het krediet van artikel 610/0300/2400 wordt vermeerderd met 4.000 euro en van 2.500 euro op 
6.500 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0100/2300 wordt vermeerderd met 50.000 euro en van 728.700 euro op 
778.700 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 106/0101/2211 wordt verminderd met 50.000 euro en van 112.000 euro op 
62.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 423/0220/2100 wordt verminderd met 125.000 euro en van 250.000 euro op 
125.000 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 482/0761/2260 wordt verminderd met 7.550 euro en van 1.675.000 euro op 
1.667.450 euro teruggebracht.

- Het krediet van artikel 930/0250/2100 wordt vermeerderd met 56.150 euro en van 275.000 euro op 
331.150 euro gebracht.

- Het krediet van artikel 138/0100/2211 wordt verminderd met 10.000 euro en van 10.000 euro op 0 
euro teruggebracht.
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- Een krediet van 16.000 euro wordt bepaald op artikel 138/0100/2300 (nieuw) met als opgave 
"Installaties, machines / Mobiele ploegen".

Leuven, 22 oktober 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, 5 november 2013
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Nr. 52 Omvorming 'Reglement betreffende subsidies voor projecten die 
het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant
benadrukken’ naar een ‘Reglement betreffende subsidies voor
projecten inzake taalstimulering Nederlands in de provincie
Vlaams-Brabant’
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

Overwegende dat het nuttig is een uiterste termijn op te leggen voor het indienen van de stukken die 
de aanwending van de subsidie moeten verantwoorden; dat bij het overschrijden van de opgelegde 
termijn een normale administratieve verwerking van de subsidiedossiers in het gedrang komt; dat om 
die reden in de mogelijkheid moet voorzien worden het overschrijden van deze termijn te 
sanctioneren;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuur, Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De provincieraad gaat akkoord met de omvorming van het subsidiereglement projecten Vlaams 
karakter naar een subsidiereglement inzake projecten taalstimulering Nederlands zoals vervat als in 
de gecoördineerde tekst, als bijlage.

Leuven, 22 oktober 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, 5 november 2013
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Provinciaal reglement betreffende subsidies voor projecten inzake 
taalstimulering Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant

Artikel 1 - Doel
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 een subsidie 
toekennen voor projecten inzake taalstimulering Nederlands.

Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:

1° Openbare besturen;
2° Feitelijke verenigingen;
3° Vzw’s;
4° Scholen.

Art. 3 – Voorwaarden

Binnen het kader van dit reglement worden projecten gesubsidieerd die voldoen aan de volgende 
voorwaarden : 

- Het leren en gebruiken van het Nederlands stimuleren;
- De gemeenschapsopbouw en de integratie van anderstaligen bevorderen.

Daarnaast worden ook evenementen gesubsidieerd die voldoen aan de volgende voorwaarden :
- georganiseerd worden in één van de zes gemeenten met taalfaciliteiten in de Vlaamse 

Rand;
- georganiseerd worden onder de noemer “Feest van de Vlaamse Gemeenschap” en dit 

tussen 20 juni en 20 juli. Voor dit criterium is het belangrijk dat er sprake is van een 
bovenlokale uitstraling;

Activiteiten die horen tot de reguliere werking van een organisator behoren komen niet in aanmerking 
voor subsidiëring

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een algemene voorstelling van de aanvrager:
2° Een inhoudelijke omschrijving van het project;
3° Het aantonen dat de aanvraag voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3;
4° Een gedetailleerde begroting van alle inkomsten en uitgaven en een concrete bepaling van 

het gevraagde subsidiebedrag en de beoogde aanwending ervan;
5° Een inhoudelijke toelichting van de promotievoering voor het project (promotiewijze, 

kanalen, partners …);
6° Een inhoudelijke toelichting bij de beoogde impact, context/traject waarbinnen het project 

past, maatschappelijke relevantie van het project, doelgroepenwerking;
7° Een gedetailleerde beschrijving van de mogelijke return voor de provincie Vlaams-Brabant.

§ 2. De aanvraag moet uiterlijk drie maanden voor de start van het project ingediend zijn.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
1. Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst 

overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem
2. Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het volgende e-mailadres: 

vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be
In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst op de 
mailserver van de provincie.



224

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie, worden ook volgende criteria gehanteerd:

1° De intrinsieke kwaliteit van het project;
2° De uitgewerkte visie;
3° Het maatschappelijk draagvlak;
4° Aandacht voor participatiebevordering, doelgroepen en innoverende methodieken;
5° De aandacht voor het taalaspect (stimuleren, leren of gebruiken van het Nederlands)
6° De financiële haalbaarheid.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. 

Wanneer de vorige subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet 
of onvoldoende verantwoord is/zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent vereffend en wordt 
het saldo vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord is/zijn.

De subsidie bedraagt maximaal 80 % van de uitgaven die voor het project werden begroot.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

Art. 7 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2. en § 3. vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° Wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° Geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

3° Worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een inhoudelijk verslag;
b) een gedetailleerde afrekening van de uitgaven en inkomsten;
c) Facturen of bewijsstukken voor het bedrag van de verkregen subsidie;
d) Indien het provinciebestuur dit uitdrukkelijk vraagt: bewijsstukken of facturen voor alle 

uitgaven en inkomsten in het kader van het project.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2. 3° 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° Een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° Een kopie van de balans en de rekeningen.

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 12 maanden na het einde van het project ingediend.

Art. 8 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

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

1° Een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° Onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° De in artikel 7 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.



225

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° De gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° De stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° De uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van schriftelijke 
betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 
de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 9 - Overgangsbepalingen
Subsidieaanvragen die overeenkomstig het provinciaal reglement van 24 juni 2003 betreffende 
subsidies voor projecten die het Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken, 
worden aangevraagd voor 16 december 2013, worden nog overeenkomstig hetzelfde reglement 
behandeld en uitbetaald.

Art. 10 - Opheffingsbepalingen
Het provinciaal reglement van 24 juni 2003 betreffende subsidies voor projecten die het Vlaams 
karakter van de provincie Vlaams-Brabant benadrukken, wordt opgeheven.

Art. 11 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014.
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Nr. 53 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landschappelijk baken 
Ginder-Ale' te Merchtem - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004, het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van het 
besluit van 11 mei 2004 en het addendum inzake de actualisatie en de beperkte herziening van het 
ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Gelet op de plenaire vergadering van 10 oktober 2007 van het voorontwerp van het provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landschappelijk baken Ginder-Ale Merchtem';

Gelet op de voorlopige vaststelling van 26 februari 2013 door de provincieraad van het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd van 15 april 2013 tot en met 14 juni 2013;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 4 adviezen en 3 bezwaarschriften werden 
ingediend;

Gelet op het advies van de Vlaamse regering van 11 juni 2013;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt bij de provincieraad. Dit advies bevat het integrale advies 
van de Vlaamse regering;

Gelet op het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 26 augustus 2013;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 3 oktober 2013, voorstelt het advies van de provinciale 
commissie ruimtelijke ordening te volgen;

Gelet op het aangepast ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Landschappelijk baken 
Ginder-Ale Merchtem'; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepaste ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Landschappelijk baken Ginder-Ale 
Merchtem’, omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, 
wordt definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Landschappelijk baken Ginder-Ale Merchtem’ wordt ter 
goedkeuring opgestuurd naar de Vlaamse regering.

Leuven, 22 oktober 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, 5 november 2013
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Nr. 54 Reglement voor het gebruik van de infrastructuur in de agrarische 
centra PAC Herent en PPK Pamel
(Directie kenniseconomie – dienst land- en tuinbouw)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 §3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het reglement van orde en de tarieven voor het gebruik van infrastructuur in het Provinciaal 
Agrarisch Centrum ‘Blauwe Stap’ te Herent (PAC) en het Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit te 
Roosdaal-Pamel (PPK), goedgekeurd op 5 juni 2007;

Gelet op de algemene richtlijnen voor de verhuur van infrastructuur van de provincie en de wetgeving 
met betrekking tot geluidsoverlast;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het nieuw provinciaal reglement voor het gebruik van de infrastructuur in de agrarische centra PAC 
Herent en PPK Pamel, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Leuven, 22 oktober 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, 5 november 2013
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Reglement voor het gebruik van de infrastructuur in de agrarische centra: PAC 
Herent en PPK Pamel

Artikel 1 – Voorwerp van het reglement
De directie van de agrarische centra zijn ertoe gemachtigd het gebruik van de infrastructuur ter 
beschikking te stellen voor het organiseren van bepaalde activiteiten.

 Provinciaal Agrarisch Centrum “Blauwe Stap”, Blauwe Stap 25, 3020 Herent
Tel. 016-29 01 74 - pac.herent@vlaamsbrabant.be
Contactpersoon: Patrick Andries

 Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) “Pamel”, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
Tel. 054-32 08 46 - proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
Contactpersoon: Yves Hendrickx

Art. 2 – Beperkingen 
Zijn verboden:

 Politieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 
provincieraad;

 Gokwedstrijden;
 Activiteiten die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren;
 Activiteiten waarvan de aard of de inhoud in strijd zou zijn met de goede zeden of met de 

openbare orde;
 Activiteiten die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
 Activiteiten die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen.

De volgende activiteiten worden niet als partijpolitieke manifestaties beschouwd:
 Besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen;
 Vormingsinitiatieven en sociaal-culturele activiteiten waarop ook niet-partijleden zijn 

uitgenodigd.

Aanvragen kunnen eveneens geweigerd worden indien de instellingen niet over het nodige personeel 
beschikken om deze activiteit te begeleiden of indien de activiteit de mogelijkheden van de instelling 
overtreft. De aard en de omvang van de activiteiten van de huurder(ster) van de provinciale 
infrastructuur mogen de goede werking of de goede faam van de provinciale instellingen niet in het 
gedrang brengen.

De huurder(ster) kan niet, zonder voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming van het centrum te 
vragen, het huurrecht geheel of gedeeltelijk afstaan.

Art. 3 – Taalgebruik 
Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de agrarische centra. Bij meertaligheid 
moet het Nederlands de voorrang krijgen. Alle overeenkomsten tussen de gebruikers en de agrarische 
centra worden in het Nederlands opgesteld.

Art. 4 – Aanvraag en terbeschikkingstelling
De aanvragen voor het gebruik van de provinciale infrastructuur moeten minstens één maand vooraf 
telefonisch, schriftelijk, per mail of per fax aan de directie van de instelling toegezonden worden.

Voor eenvoudige activiteiten met een beperkte impact kan de directie verkortingen van deze termijn 
toestaan. Een minimumtermijn van 5 werkdagen voor de beoogde datum van gebruik moet worden 
gerespecteerd. In uitzonderlijke gevallen kan de aanvraag tot de dag van het gebruik van de lokalen 
ingediend worden, mits een geldig argument wordt aangevoerd.

De beheerder (of (plaats)vervanger) gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het 
reglement waarna hij al dan niet toestemming verleent. Elke weigering wordt gemotiveerd. 
Het document ‘overeenkomst voor de huur van de (provinciale) infrastructuur’ wordt opgemaakt in 
twee exemplaren: één exemplaar gaat naar de aanvrager(ster), het tweede exemplaar blijft ter 
controle in het centrum.
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De gebruikers mogen de lokalen en terreinen niet gebruiken voor andere activiteiten van deze 
waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. De gebruikers mogen enkel die lokalen en terreinen 
gebruiken die opgenomen werden in de overeenkomst. De lokalen en terreinen zullen in goede staat 
ter beschikking van de gebruikers worden gesteld. Het is niet toegestaan andere lokalen te betreden 
of andere toegangswegen te gebruiken dan deze die door de domeinbeheerder werden aangeduid.

Art. 5 – Tarieven
De tarieven voor het gebruik van de zalen en de prijzen voor de drank worden jaarlijks vastgelegd 
door de deputatie. De tarieven kunnen geraadpleegd worden op de website:
www.vlaamsbrabant.be/pac en www.vlaamsbrabant.be/ppk .

Art. 6 – Annulering
De directie moet 5 dagen voor de geplande activiteit schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het 
niet-gebruik van een lokaal.

Het is de huurder(ster) niet toegestaan zijn/haar rechten of plichten voor het organiseren van een 
activiteit op een bepaalde datum af te staan aan een andere persoon/vereniging zonder voorafgaande 
machtiging van de directie.

Art. 7 – Verantwoordelijkheid
De huurder(ster) is steeds verantwoordelijk voor de schade aangebracht aan het gebouw en aan het 
materiaal, zowel door haarzelf/hemzelf en haar/zijn aangestelden als door de deelnemers(sters) aan 
de door hem/haar ingerichte activiteit. De huurder(ster) moet zelf oordelen of hij/zij tegen dit risico een 
verzekering afsluit maar in bepaalde gevallen kan de directie een dergelijke verzekering eisen. De 
verzekeringspolis moet dan op voorhand ter inzage voorgelegd worden.
De directie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongevallen. De burgerlijke aansprakelijkheid van de 
provincie Vlaams-Brabant kan niet worden ingeroepen, in welke vorm ook, uit hoofde van ongevallen 
of om het even welke schade die zou kunnen voorkomen binnen de lokalen ter gelegenheid van het 
gebruik ervan of die zou kunnen voortvloeien uit dit gebruik.

De provincie Vlaams-Brabant onderschrijft een verzekeringspolis die volgende risico’s dekt:
 Brandverzekering, met uitsluiting van de uitbaters van de commerciële sector;
 Verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid – ingebruikneming van gebouwen 

door derden;
 Verzekering arbeidsongevallen door het personeelslid van de instelling.

De verzekeringskosten in verband met de burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid vallen ten 
laste van de huurder(ster). De verzekeringskosten bedragen 10% van de huurprijs.

De huurder(ster) voor commerciële initiatieven moeten het bewijs van de brandverzekering op 
voorhand voorleggen.

Art. 8 – Schade 
Er wordt aangenomen dat elk lokaal en het ter beschikking gestelde materiaal in goede staat verkeert 
bij aanvang van de activiteit. De gebruiker(ster) brengt de directie van de instelling onmiddellijk op de 
hoogte na het betreden van het lokaal indien er zich problemen voordoen.
Wordt na afloop van de activiteit schade vastgesteld, zal de huurder(ster) op de eerste uitnodiging van 
de directie ingaan om in gezamenlijk overleg de schade te bepalen. Indien de betrokkene niet 
aanwezig is, zal de schade door de directie zelf bepaald worden. De gebruikers(sters) aanvaarden 
uitdrukkelijk de eventuele schade te vergoeden. De provincie kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor diefstal en beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de huurder(ster).

Art. 9 – Voorschriften en reglementen
Door het afhuren en het gebruik van de provinciale infrastructuur aanvaarden de belanghebbenden de 
bijzonder bepalingen op het gebruik van de infrastructuur en het materiaal.
Elke huurder(ster)/gebruiker(ster) verbindt er zich toe te zullen voldoen aan de ter plaatse geldende 
politiereglementen.
De gebruikers(sters) dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun 
activiteit verbonden heffingen en lasten, zoals SABAM, openingsheffing, accijnzen, e.d.
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De organisator/huurder is verantwoordelijk voor het toepassen van de op grond van de wettelijke 
reglementering geldende geluidsnormen. In geval van overschrijding van deze geluidsnormen zijn 
gebeurlijke boetes ten laste van de organisator/huurder. Als er door de bevoegde instantie gevraagd 
wordt om het geluidsniveau te verlagen zal de organisator/huurder hier onmiddellijk gevolg aan 
geven. Als de geldende geluidsnormen herhaaldelijk worden overschreden, dan heeft de eigenaar na 
een eerste waarschuwing het recht om de muziekactiviteit stop te zetten.

De organisator/huurder moet afvalstoffen selectief inzamelen. De organisator/huurder moet zelf 
instaan voor de afvalverwijdering. Het is de organisator/huurder niet toegestaan om, in de directe 
omgeving van het gehuurde, stankverspreidende/brandgevaarlijke/ontplofbare zaken te hebben. Het 
is de organisator/huurder niet toegestaan om het gehuurde zodanig te gebruiken dat door dit gebruik 
bodem- of andere milieuverontreiniging optreedt.

Art. 10 – Vrijstellingen van huur
De volgende gebruikers(sters) worden vrijgesteld van huurgeld & verzekeringspremie:

 De inrichtende macht zelf;
 De door de provincie Vlaams-Brabant erkende adviesorganen, commissies en comités;
 De provinciale instellingen en diensten;
 De verenigingen die activiteiten organiseren in het belang van de instelling;
 Vlaams-Brabantse land- en tuinbouw-, veeteelt- en plattelandsverenigingen;
 Huisverenigingen, dit wil zeggen alle verenigingen die hun maandelijkse vergaderingen 

houden in de instellingen en er tevens, in de mate van het mogelijke, al hun activiteiten laten 
plaatsvinden en er geregeld meewerken aan initiatieven uitgaande van de provinciale 
agrarische centra.

Art. 11 – Betalingsprocedure
De vastgestelde bijdrage wordt door de instellingen gefactureerd en wordt door de aanvrager(ster) 
vereffend binnen 30 dagen.

Art. 12 – Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2013 en vervangt het reglement van 5 juni 2007
(reglement van inwendige orde voor het gebruik van infrastructuur in het Provinciaal Agrarisch 
Centrum “Blauwe Stap” te Herent (PAC) en het Provinciaal Proefcentrum voor kleinfruit te Roosdaal-
Pamel (PPK)).

Contact 
Provinciaal Agrarisch Centrum “Blauwe Stap”, Blauwe Stap 25, 3020 Herent
Tel. 016-29 01 74 - pac.herent@vlaamsbrabant.be
Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit (PPK) “Pamel”, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal
Tel. 054-32 08 46 - proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be
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Nr.55 Nieuwe personeelsformatie
(Directie ondersteuning – 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 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 2014 en de bijbehorende strategische meerjarenplanning 2014-2019 
die ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de provincieraad, de nodige financiële middelen 
zijn ingeschreven; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 26 maart 2013 betreffende de overgangsregeling en het besluit van 23 mei 2013 met 
betrekking tot de personeelsformatie worden opgeheven. 

Art. 2

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

statutaire 
formatie

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1

financieel beheerder 1 0 1

A10a-A10b bestuursdirecteur 1 0 1

A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1

A5a-A5b directeur 5 0 5

A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2

A4a-A4b diensthoofd 32 1 33

A4a-A4b expert 6 4 10

A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4

A6a-A7a arts 0 0,5 0,5

A1a-A2a bestuurssecretaris 92 96 188

B4-B5 hoofddeskundige 7 12 19

B1-B3 deskundige 95 100 195

C4-C5 technisch hoofdmedewerker 7 0 7

C1-C3 administratief medewerker 85 40 125
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C1-C3 technisch medewerker 24 9 33

D4 technisch hoofdassistent 9 2 11

D1-D3 administratief assistent 2 1 3

D1-D3 technisch assistent 33 56,25 89,25

PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 408 323,75 731,75

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 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 1

technisch hoofdassistent S deskundige S 1

technisch hoofdassistent S technisch assistent C 2

technisch assistent S technisch assistent C 12,07

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 35,9

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

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



234

tekenaar S deskundige S 1

tekenaar S technisch medewerker C 1

totaal 14

Overtallige betrekkingen

diensthoofd S 0,5

administratief medewerker S 2,5 

technisch hoofdassistent S 1

administratief assistent S 2

technisch assistent S 3,07

e.a. wederopvoeder S 1

totaal 10,07

Detacheringen en outplacement

psycholoog S 2

hoofddeskundige S 1

deskundige S 3,25

wederopvoeder 1ste klasse S 1

administratief medewerker S 1

technisch assistent S 4

totaal 12,25

Algemeen totaal 80,22

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 56 Invoering ‘Reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke 
projectsubsidies’ en ‘Reglement sociaal-culturele, culturele en 
artistieke werkingssubsidies’
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van 17 december 2002 van de provincieraad tot vaststelling van het reglement 
voor projectsubsidies voor cultuur- en gemeenschapscentra;  

Gelet op het besluit van 19 april 2005 van de provincieraad tot vaststelling van het reglement inzake 
de toekenning van subsidies voor de erkende cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant; 

Gelet op het besluit van 20 november 2007 van de provincieraad tot vaststelling van het reglement 
artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen; 

Gelet op het besluit van 16 juni 2009 van de provincieraad tot vaststelling van het reglement inzake de 
toekenning van subsidies aan vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, die 
actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant; 

Gelet op het besluit van 16 juni 2009 van de provincieraad tot vaststelling van het reglement inzake de 
toekenning van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in de provincie Vlaams-
Brabant;

Gelet op het besluit van 27 maart 2012 van de provincieraad  tot vaststelling van het reglement 
sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen;

Gelet op de adviezen van de provinciale cultuurraad en de provinciale jeugdraad;

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

Gelet op het Bestuursakkoord tussen de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Regering; 

Overwegende dat de interne staatshervorming een aantal ingrijpende wijzigingen impliceert in ons 
cultuurbeleid in het algemeen en het subsidiebeleid in het bijzonder; 

Overwegende dat het 'Reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies' en het 
'Reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies' tot doel hebben in de provincie 
het cultureel aanbod, de gemeenschapsvorming, de cultuurspreiding en de culturele competenties te 
verrijken;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende sociaal-culturele, culturele en artistieke 
projectsubsidies, wordt goedgekeurd. 

Art. 2 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende sociaal-culturele, culturele en artistieke 
werkingssubsidies, wordt goedgekeurd.  
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Art. 3
Het ‘Reglement artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen’ van 20 november 2007, het 
‘Reglement voor sociaal-culturele projecten voor jeugd en volwassenen van 27 maart 2012, het 
‘Reglement voor projectsubsidies voor cultuur- en gemeenschapscentra’ van 17 december 2002, het 
‘Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor de erkende cultuur- en 
gemeenschapscentra in Vlaams-Brabant’ van 19 april 2005, het ‘Provinciaal reglement inzake de 
toekenning van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in de provincie Vlaams-
Brabant’ van 16 juni 2009 en het ‘Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, die actief zijn in de provincie Vlaams-
Brabant’ van 16 juni 2009, worden opgeheven met ingang van 1 januari 2014.  

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies

Artikel 1 - Doel
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 een subsidie 
toekennen voor sociaal-culturele, culturele en artistieke projecten.

Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:

1° natuurlijke personen;
2° feitelijke verenigingen;
3° openbare besturen;
4° organisaties met rechtspersoonlijkheid.

Art. 3 - Voorwaarden
Met het reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke projecten wil de provincie Vlaams-Brabant 
het cultureel aanbod, de gemeenschapsvorming, de cultuurspreiding en de culturele competenties op 
het grondgebied verrijken, kansen bieden tot vernieuwing, experiment en de sociaal-culturele 
participatie van de burger verhogen. Aanvullend kan de deputatie beslissen om accenten toe te 
voegen in het kader van de beleidslijnen.

- Maximaal 50% van de projectuitgaven kan gesubsidieerd worden. 
- Maximaal 15.000 euro kan toegekend worden als projectsubsidie.
- Eenzelfde project kan maximaal 3 keer gesubsidieerd worden.

Komen niet in aanmerking voor subsidies: 
- projecten die door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd worden op basis van andere 
provinciale reglementen;
- aanvragen voor reisbeurzen;
- projecten die zich voornamelijk buiten de provinciegrenzen ontwikkelen en afspelen;
- opnames (bv. cd, film …) of publicaties die niet passen in een ruimer concept maar enkel productie 
betreffen;
- activiteiten met een winstoogmerk;
- aanvragen die deel uitmaken van een reguliere werking van organisaties die door de Vlaamse 
Gemeenschap of andere provincies voor hun werking ondersteund worden;
- loonkosten voor medewerkers in vast dienstverband van de organisator;
- investeringen (bv. aankoop kantoormateriaal);
- projecten die tot doel hebben een goed doel financieel te steunen;
- jeugdwerk, tenzij het een project betreft dat focust op jong artistiek talent of jeugd- en 
kinderrechtenbeleid, zoals bepaald in het bestuursakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
provincie Vlaams-Brabant.

Projectsubsidies worden toegekend voor initiatieven die inhoudelijk, financieel en in tijd afgebakend 
zijn. Als het project deel uitmaakt van een groter geheel, dan moet het ingediende project getuigen 
van een grote organisatorische en financiële zelfstandigheid en herkenbaarheid.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° begroting/budget voor het ingediende project.

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk ten laatste 3 maanden voor de start van het project ingediend zijn om in aanmerking te komen 
voor de respectieve verwerkingsronde.

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
Digitaal aanvraagdossier:

a) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem.
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b) Het per e-mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie worden volgende criteria gehanteerd:

Algemene criteria (gelden voor elk project): 
- de kwaliteit van het artistieke product en/of de kwaliteit van het participatieve proces;
- de bovenlokale uitstraling, bv. door de innovatieve waarde of de voorbeeldfunctie;
- de financiële haalbaarheid met een verduidelijking van de eigen inbreng en externe 
middelen;
- de keuze van het (bestaande en nieuwe) doelpubliek en de daaraan aangepaste
communicatie of publiekswerking.

Bijkomende criteria (hoeven niet allemaal van toepassing te zijn): 
- samenwerking met partners;
- het inzetten op een of meerdere van de volgende doelstellingen:

- educatie,
- gemeenschapsvorming,
- maatschappelijke activering,
- bevorderen van cultuurparticipatie,
- spel en recreatie.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige 
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende 
verantwoord is/zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent vereffend en wordt het saldo 
vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord is/zijn.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde bankrekening.

Art. 7 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2 en § 3 vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
2° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

3° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
a) een kort evaluatieverslag;
b) een gedetailleerde financiële afrekening van de totale projectuitgaven;
c) kopieën van de rekeningen/facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de 

toegekende subsidie op het daartoe voorziene formulier;
d) De bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 4 maanden na afloop van het project ingediend worden via de 
wijze beschreven in artikel 4 § 2.

Art. 8 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.
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§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3 vermelde sancties opleggen 
indien de subsidieaanvrager:

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
2° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
3° de in artikel 7 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
3° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van een door de deputatie te bepalen aantal jaar, te 
rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 
de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 9 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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Provinciaal reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke 
werkingssubsidies

Artikel 1 - Doel
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 een subsidie 
toekennen voor de sociaal-culturele, culturele en artistieke werking.

Art. 2 - Begunstigden
De subsidie kan toegekend worden aan:

5° natuurlijke personen;
6° feitelijke verenigingen;
7° openbare besturen;
8° organisaties met rechtspersoonlijkheid.

Art. 3 - Voorwaarden
Met het reglement sociaal-culturele, culturele en artistieke werkingssubsidies wil de provincie Vlaams-
Brabant het cultureel aanbod, de gemeenschapsvorming, de cultuurspreiding en de culturele 
competenties op het grondgebied verrijken, kansen bieden tot vernieuwing, experiment en de sociaal-
culturele participatie van de burger verhogen.

Komen niet in aanmerking voor subsidies: 
- dossiers die door de provincie Vlaams-Brabant gesubsidieerd worden op basis van andere 
provinciale reglementen;
- dossiers die zich voornamelijk buiten de provinciegrenzen ontwikkelen en afspelen;
- organisaties die door de Vlaamse Gemeenschap of andere provincies voor hun werking ondersteund 
worden;
- jeugdwerk, tenzij het een werking betreft die focust op jong artistiek talent of jeugd- en 
kinderrechtenbeleid, zoals bepaald in het bestuursakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en de 
provincie Vlaams-Brabant.

Werkingssubsidies worden jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten van het voorgaande jaar en 
de plannen voor het te subsidiëren jaar (hieronder wordt verstaan: 1 januari tot 31 december).

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

3° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
4° begroting/budget voor het ingediende werkjaar;
5° statuten indien de aanvrager een rechtspersoon is.

§ 2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk op 15 januari van het jaar waarvoor subsidie 
gevraagd wordt ingediend te worden. 

§ 3. Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
Digitaal aanvraagdossier:

c) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem.

d) Het per e-mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Art. 5 - Beoordelingsprocedure
§ 1. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. 

§ 2. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale subsidie worden ook volgende criteria gehanteerd:

Algemene criteria (gelden voor elk dossier): 
- de kwaliteit van de werking (product en/of proces);
- een bovenlokale werking hebben;
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- de financiële haalbaarheid met een verduidelijking van de eigen inbreng en externe 
middelen;
- de keuze van het (bestaande en nieuwe) doelpubliek en de daaraan aangepaste 
communicatie of publiekswerking;
- de sociaal-culturele en/of artistieke evolutie en professionalisering van de organisatie.

Bijkomende criteria (hoeven niet allemaal van toepassing te zijn): 
- samenwerking met partners;
- het inzetten op een of meerdere van de volgende doelstellingen: 

- educatie,
- gemeenschapsvorming,
- maatschappelijke activering,
- bevorderen van cultuurparticipatie,
- spel en recreatie.

§ 3. Het provinciebestuur kan bijkomende informatie opvragen of een plaatsbezoek afleggen.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
De subsidie wordt volledig vereffend bij toekenning. Wanneer de vorige 
subsidieaanvraag/subsidieaanvragen in het kader van ditzelfde reglement nog niet of onvoldoende 
verantwoord is/zijn, dan wordt er een voorschot van 50% procent vereffend en wordt het saldo 
vereffend wanneer de voorgaande subsidieaanvraag/subsidieaanvragen verantwoord is/zijn.

De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde bankrekening.

Art. 7 - Verantwoordingsprocedure
§ 1. Met toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
de aanwending van sommige toelagen, wordt de in § 2 en § 3 vermelde regeling opgelegd.

§ 2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
4° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
5° geeft de begunstigde aan de provincie Vlaams-Brabant toegang tot de infrastructuur en 

inzage in alle relevante stukken om ter plaatse de correcte aanwending van de toegekende 
subsidie te kunnen controleren;

6° worden volgende bewijsstukken bezorgd aan het provinciebestuur:
e) een kort evaluatieverslag;
f) een gedetailleerde financiële afrekening;
g) kopieën van de rekeningen/facturen voor een bedrag dat minstens gelijk is aan de 

toegekende subsidie op het daartoe voorziene formulier;
h) de bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 

reglement beschreven staan.

§ 3. Voor subsidies met een toekenningsbedrag van 24.790 euro of meer, wordt de onder §2 punt 3 
vermelde lijst met bewijsstukken aangevuld met volgende documenten:

1° een verslag inzake beheer en financiële toestand;
2° een kopie van de balans en de rekeningen.>>

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 31 augustus van het jaar volgend op het jaar van 
toekenning van de subsidie ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 § 2.

Art. 8 - Sancties
§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

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

4° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft;
5° onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale overheid meedeelt;
6° de in artikel 7 voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet naleeft.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief worden uitgevaardigd:
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4° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
5° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidies;
6° de uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van een door de deputatie te bepalen aantal jaar, te 
rekenen vanaf de datum van schriftelijke betekening van deze sanctie.

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de realisatie van de gesubsidieerde handeling of activiteit 
lager ligt dan het toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 
de op basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs.
In dat geval moet het te veel ontvangen subsidiebedrag door de begunstigde op eenvoudig schriftelijk 
verzoek terugbetaald worden aan de provincie.

Art. 9 - Opheffingsbepalingen
Dit reglement heft het reglement artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen van 1 januari 2008 
op, het reglement sociaal-culturele projecten van 27 maart 2012, en het reglement culturele centra van 
17 december 2002, het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
vormingsinstellingen en organisaties voor sociaal-cultureel werk, die actief zijn in de provincie Vlaams-
Brabant van 16 juni 2009 en het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies aan 
sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in de provincie Vlaams-Brabant van 16 juni 2009.

Art. 10 – Overgangsbepaling 
§ 1. De subsidies die op de datum van inwerkingtreding reeds werden toegekend ter uitvoering van 
het reglement artistieke initiatieven voor jeugd en volwassenen van 1 januari 2008 of van het 
reglement inzake de toekenning van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen, die actief zijn in de 
provincie Vlaams-Brabant van 16 juni 2009, worden overeenkomstig dit reglement uitbetaald, tenzij de 
subsidiëring van de betrokken organisatie overgeheveld wordt naar het Vlaamse niveau.

§ 2. Bij wijze van overgangsbepaling zal de uiterste datum van indiening in 2014 uitzonderlijk 
verschoven worden naar 14 februari 2014.

Art. 11 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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Nr. 57 Opheffing provinciaal reglement voor het toekennen van 
bijkomende leningen bij onderhandse akte voor het bouwen en 
aankopen van een woning
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

Gelet op het provinciaal reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte 
voor het bouwen en aankopen van een woning, laatst gewijzigd op 23 november 2010;

Gelet op de inschrijving in de buitengewone dienst van het provinciebudget voor 2013 van het krediet 
op artikel 922/0740/29000;

Gelet op het verslag van de raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid;

Gelet op het feit dat de doelstelling van het reglement voor het toekennen van bijkomende leningen bij 
onderhandse akte voor het bouwen en aankopen van een woning, met name het toekennen van 
leningen, nauwelijks nog wordt gehaald en tegen de achtergrond van de beleidsopties nieuwe 
legislatuur;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel 
Het provinciaal reglement betreffende het toekennen van bijkomende leningen bij onderhandse akte 
voor het bouwen en aankopen van een woning, wordt met ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013



244

Nr. 58 Opheffing provinciaal reglement inzake de toekenning van 
subsidies voor sociale-verhuurkantoren
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de aanpassingen van de Vlaamse Regering betreffende de bepalingen van de erkennings-
en subsidievoorwaarden van de sociale-verhuurkantoren, goedgekeurd op 20 juli 2012;

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

Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren;

Gelet op de inschrijving in de buitengewone dienst van het provinciebudget van 2013 van het krediet 
op artikel 923/0760/2900;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie van Welzijn, Gezondheidsbeleid en 
Woonbeleid.

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren, met 
ingang van 1 januari 2014, wordt  opgeheven. 

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 59 Goedkeuring nieuw provinciaal reglement inzake de toekenning 
van renteloze leningen aan sociale-verhuurkantoren voor het 
uitvoeren van renovatiewerken
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de aanpassingen van de Vlaamse Regering betreffende de bepalingen van de erkennings-
en subsidievoorwaarden van de sociale-verhuurkantoren, goedgekeurd op 20 juli 2012 en in werking 
getreden op 1 januari 2013;

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

Gelet op het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor sociale-verhuurkantoren;

Gelet op de inschrijving in de buitengewone dienst van het provinciebudget van 2013 van het krediet 
op artikel 923/0760/2900;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie van Welzijn, Gezondheidsbeleid en 
Woonbeleid;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het provinciaal reglement, als bijlage bij dit besluit, inzake de toekenning van renteloze leningen aan 
sociale-verhuurkantoren voor het uitvoeren van renovatiewerken, met ingang van 1 januari 2014, 
wordt goedgekeurd.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN RENTELOZE LENINGEN AAN 

SOCIALE- VERHUURKANTOREN VOOR HET UITVOEREN VAN RENOVATIEWERKEN

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 door het Vlaamse Gewest erkende sociale-verhuurkantoren (SVK) voor het uitvoeren 
van renovatiewerken. 

Art. 2
2.1. Toegelaten werken
Deze lening zal gebruikt worden voor het financieren van renovatiewerken. Door deze werken worden 

woningen, gehuurd op de private woningmarkt, geschikt gemaakt om te verhuren door het SVK.

2.2. Bedrag van de lening
Het maximumbedrag van de lening bedraagt 25.000 euro per woongelegenheid.
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 voor de aanvang der 
werken waarvoor de provinciale lening wordt aangevraagd.
De leningen kunnen aangevraagd worden van 1 januari tot en met 31 oktober. 
De aanvraag kan enkel online ingediend worden via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval 
komt de datum van ontvangst overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem.
Indien het aanvraagdossier niet volledig is zal de aanvrager hiervan binnen een termijn van maximaal 
1 maand op de hoogte gebracht worden door de dossierbehandelaar. Het SVK heeft hierna 1 maand 
de tijd om het dossier te vervolledigen. Indien deze datum overschreden is, zal de lening voor deze 
woning niet worden toegekend.

3.2. Samenstelling van een aanvraagdossier
1. Het provinciaal aanvraagformulier, volledig ingevuld; 

2. Akkoord van de eigenaar; 

3. Bestek en/of offertes van de uit te voeren werken; 

4. Een kopie van de bouwvergunning, indien dit vereist is voor de uitvoering van de 

werken.

3.3. Verantwoordingsstukken
De verantwoordingsstukken moeten uiterlijk één jaar na de datum van het vereffeningsbesluit  
ingediend zijn via het digitale dossier en omvatten:

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

Indien dit niet mogelijk is, moet er op initiatief van de aanvrager een gemotiveerde aanvraag tot uitstel 
ingediend worden via het digitale dossier en kan de deputatie maximaal 12 maanden uitstel geven. 

Indien de aanvrager geen uitstel heeft aangevraagd en de bewijsstukken niet tijdig werden ingediend 
via het digitale dossier, kan het volledig reeds vereffende leningsbedrag teruggevorderd worden.
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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 interest aan te rekenen. Het SVK 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.

Het saldo van de lening dat verschuldigd blijft, wordt onmiddellijk opvorderbaar als de woning niet 

langer verhuurd wordt door het sociaal-verhuurkantoor of indien het sociaal-verhuurkantoor niet langer 

zijn verplichtingen nakomt zoals vastgelegd in dit reglement. 

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:

De bepalingen van dit reglement worden nageleefd 
Volledige en juiste gegevens worden aan de provincie meegedeeld

Art. 6
De mogelijkheid tot terugvordering bestaat in de volgende gevallen:

1. Indien het effectieve verantwoorde bedrag lager ligt dat de reeds vereffende eerste schijf, 

zal het niet-verantwoorde deel onmiddellijk teruggevorderd worden; 

2. Als de bepaalde termijn voor het indienen van bewijsstukken, of de jaarlijkse 

terugbetaling van de lening niet werd gerespecteerd, dan kan de deputatie een of 

meerdere van volgende sancties opleggen: 

a. De lening wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; 

b. De subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere leningen gedurende 

een bepaalde periode. 

Art. 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.
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Nr. 60 Opheffing van het subsidiereglement voor groepswerkingen 
inzake armoedebestrijding van 16 oktober 2007
(Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

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

Gelet op de inschrijving op artikel 840/0400/6401 van de provinciebegroting 2013 van een bedrag van 
40.000 euro;

Gelet op de inschrijving op artikel 840/0400/6402 van de provinciebegroting 2013 van een bedrag van 
40.000 euro;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement groepswerkingen inzake armoedebestrijding van 
16 oktober 2007;

Gelet op de beleidsprioriteiten binnen het provinciaal armoedebeleid; 

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel 
Het provinciaal subsidiereglement voor groepswerkingen inzake armoedebestrijding, wordt afgeschaft.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 61 Opheffing van het subsidiereglement betreffende de financiële 
bijdrage in de telefoonkosten ten gunste geïsoleerde personen met 
een handicap en ouderen van 2 december 1999: goedkeuring
(Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

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

Gelet op de inschrijving op artikel 834/0300/6401 van de provinciebegroting 2013 van een bedrag van 
110.000 euro;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement betreffende de financiële bijdrage in de 
telefoonkosten ten gunste van geïsoleerde personen met een handicap en ouderen van 21 december 
1999 (laatst gewijzigd op 8 november 2008);

Gelet op het decreet van 31 mei 2013 betreffende de toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de 
provincies in de aangelegenheden, vermeld in het artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen en conform het bestuursakkoord dat werd opgesteld door de 
Vlaamse Gemeenschap en de provincie mag het provinciebestuur vanaf 1 januari 2014 geen 
individuele steun verlenen aan personen;

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal subsidiereglement betreffende de financiële bijdrage in de telefoonkosten ten gunste 
van geïsoleerde personen met een handicap en ouderen, wordt afgeschaft met onmiddellijke ingang.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 62 Opheffing van het subsidiereglement voor erkende diensten 
gezinszorg van 19 september 2000: goedkeuring
(Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen)

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

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

Gelet op de inschrijving op artikel 834/0310/6401 van de provinciebegroting 2013 van een bedrag van 
818.000 euro;

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement voor erkende diensten gezinszorg van 19 
september 2000;

Gelet op het decreet van 31 mei 2013 betreffende de toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de 
provincies in de aangelegenheden, vermeld in het artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 
1980 tot hervorming der instellingen en conform het bestuursakkoord dat werd opgesteld door de 
Vlaamse Gemeenschap en de provincie mag het provinciebestuur vanaf 1 januari 2014 geen 
werkingssubsidies meer uitreiken aan verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader 
van haar welzijnsbeleid een werkingssubsidie toekent die voortvloeien uit een structurele activiteit die 
een continu en permanent karakter vertoont; 

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal subsidiereglement voor erkende diensten gezinszorg, wordt afgeschaft met 
onmiddellijke ingang.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 63 Opheffing van het subsidiereglement  betreffende de subsidiëring 
van projecten inzake gezondheidsbevordering en ziektepreventie 
van 19 november 1996, gewijzigd bij de provincieraadsbesluiten 
van 7 oktober 1997, 2 maart 1999 en 29 oktober 2009
(Directie mens – dienst welzijn)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

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

Gelet op de bepalingen van het subsidiereglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie van 19 november 1996, gewijzigd bij de 
provincieraadsbesluiten van 7 oktober 1997, 2 maart 1999 en 29 oktober 2009;

Gelet op het decreet van 31 mei 2013 betreffende de toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de 
provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen en conform het bestuursakkoord dat werd opgesteld door de Vlaamse 
Gemeenschap en de provincie mag het provinciebestuur vanaf 1 januari 2014 geen werkingssubsidies 
meer uitreiken aan verenigingen waaraan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van haar 
welzijnsbeleid een werkingssubsidie toekent die voortvloeit uit een structurele activiteit die een continu 
en permanent karakter vertoont. 

Gelet op het advies van de provinciale raadscommissie welzijn, gezondheidsbeleid en woonbeleid; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal subsidiereglement betreffende de subsidiëring van projecten inzake 
gezondheidsbevordering en ziektepreventie wordt met onmiddellijke ingang afgeschaft.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 64 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stelplaats De Lijn te 
Tielt-Winge - definitieve vaststelling
(Directie ruimte – dienst ruimtelijke ordening)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 1 van het Provinciedecreet;

Gelet op het art. 2.2.1 en 2.2.9 t.e.m. 2.2.12.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 betreffende de definitieve 
vaststelling van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2003 betreffende de definitieve vaststelling van een herziening van het ruimtelijk 
structuurplan Vlaanderen en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 betreffende 
de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief vastgesteld door de 
provincieraad op 11 mei 2004 en het besluit van de provincieraad van 29 juni 2004 tot aanvulling van 
het besluit van 11 mei 2004, wat de toepassing betreft van het artikel 188bis van het decreet van 18 
mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het addendum inzake de 
actualisatie en de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant, definitief 
vastgesteld door de provincieraad op 19 juni 2012;

Overwegende de beslissing van de dienst MER op 1 juni 2011 betreffende de ontheffing tot het 
opmaken van een planMER;

Gelet op het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, door de deputatie goedgekeurd op 
19 mei 2011 en dat in de plenaire vergadering van 23 juni 2011 besproken werd;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 23 april 2013 betreffende de voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan Stelplaats De Lijn te Tielt -Winge

Gelet op het openbaar onderzoek dat gehouden werd van 30 mei 2013 tot en met 29 juli 2013, waarbij 
5 adviezen en geen bezwaren werden ingediend voor het ontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Stelplaats De Lijn’ te Tielt-Winge;

Gelet op het advies van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 
23 september 2013;

Overwegende dat de deputatie, bij besluit van 24 oktober 2013, voorstelt het advies van de 
Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening te volgen;

Gelet op het aangepaste ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stelplaats De Lijn’;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepaste ontwerp van provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Stelplaats De Lijn’ te Tielt-Winge 
omvattende een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, wordt 
definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stelplaats De Lijn’ wordt ter goedkeuring opgestuurd naar de 
Vlaamse regering.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Nr. 65 Opheffing van het provinciaal reglement inzake projectsubsidies 
voor innovatieve onderwijsflankerende projecten
(Directie kenniseconomie – dienst onderwijs)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42, §2 van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 17 juni 2008 betreffende de 
invoering van het provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor innovatieve onderwijsflankerende 
projecten;

Gelet op de doelstellingenboom voor ‘onderwijs’ voor de bestuursperiode 2014-2017;

Gelet op het advies van de raadscommissie Onderwijs, PIVO en Veiligheid;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het bestaande provinciaal reglement inzake 
projectsubsidies voor innovatieve onderwijsflankerende projecten op te heffen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal reglement inzake projectsubsidies voor innovatieve onderwijsflankerende projecten, 
zoals goedgekeurd door de provincieraad van Vlaams-Brabant in zitting van 17 juni 2008, wordt 
opgeheven.

Leuven,  

Van raadswege:

Marc COLLIER An HERMANS
provinciegriffier voorzitter

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

Leuven, 20 november 2013
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Nr. 66 Reglement voor de ondersteuning van het onderhoud van 
waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van 
openbare besturen: goedkeuring van het nieuwe reglement en 
opheffing van het bestaande reglement
(Directie vrije tijd – dienst cultuur)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de inschrijving in het meerjarenbudget van een bedrag van 100.000 euro voor 
onderhoudswerken - openbare besturen en van een bedrag van 151.000 euro voor de 
monumentenploegen;

Gelet op het schrappen van het bedrag dat tot nog toe voorzien was voor onderhoudswerken - privé; 

Overwegende dat binnen het huidige reglement ‘Subsidies voor het onderhoud van niet-beschermde 
waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed’ zowel openbare besturen als privépersonen een 
aanvraag kunnen doen en dat het huidige reglement vanaf 1 januari 2014 als gevolg hiervan niet 
langer toegepast kan worden;

Overwegende dat de provincie reeds meer dan 15 jaar in haar monumentenbeleid de klemtoon legt op 
preventie en op regelmatig onderhoud van niet-beschermde, waardevolle gebouwen;

Overwegende dat de adviezen van Monumentenwacht nog sterker betrokken kunnen worden bij de 
provinciale onderhoudspremie voor waardevolle, niet-beschermde gebouwen en klein historisch 
erfgoed in beheer van openbare besturen; 

Overwegende dat de inbreng van de monumentenploegen van IGO-W en 3Wplus belangrijk is bij de 
uitvoering van arbeidsintensieve opdrachten van behoud en beheer van waardevolle gebouwen;

Overwegende dat een nominatieve subsidie aan deze twee sociale economiebedrijven door de 
invoering van het Maatwerkdecreet niet langer te verantwoorden is;

Gelet op het bestek van de dienstenopdracht ‘Aanstellen van monumentenploegen voor het uitvoeren 
van onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen -via sociale economie- ten 
behoeve van de provincie Vlaams-Brabant’ dat via een overheidsopdracht met een sociale clausule 
zal worden gegund;

Gelet op het advies van de provinciale cultuurraad;

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal subsidiereglement ‘Subsidies voor het onderhoud van niet-beschermde waardevolle 
gebouwen en klein historisch erfgoed’, goedgekeurd bij raadsbesluit van 02.12.2008, wordt met 
ingang van 1 januari 2014 opgeheven.

Art. 2
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de ondersteuning van het onderhoud van 
waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen, wordt 
goedgekeurd.
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Art. 3 
Het bestek van de dienstenopdracht ‘Aanstellen van monumentenploegen voor het uitvoeren van 
onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen -via sociale economie- ten behoeve 
van de provincie Vlaams-Brabant’ en de wijze van gunnen worden goedgekeurd.

Leuven, 19 november 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, 20 november 2013
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Provinciaal reglement : REGLEMENT VOOR DE ONDERSTEUNING VAN HET ONDERHOUD 
VAN WAARDEVOLLE GEBOUWEN EN KLEIN HISTORISCH ERFGOED IN BEHEER VAN 
OPENBARE BESTUREN

Artikel 1 - Doel
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 een ondersteuning 
bieden aan beheerders van openbaar patrimonium bij het regelmatig onderhoud en de instandhouding 
van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed gelegen in Vlaams-Brabant. 

§ 1. Verklaring belangrijkste begrippen:
Waardevolle gebouwen: gebouwen (kerk, pastorie, gemeentehuis, e.a.) die niet bij Ministerieel Besluit 
beschermd zijn, maar die voldoen aan een aantal criteria zoals vermeld in § 2. 
Klein historisch erfgoed (KHE): gebouwen of onroerende elementen van beperkte omvang die mee 
het karakter bepalen van een stad, dorp of landschap, zoals onder meer kapellen, kruisstaties, 
wegwijzers, historisch straatmeubilair, herdenkingstekens of –monumenten, funerair erfgoed/kerkhof, 
grens- en schandpalen …
Preventief onderhoud en preventieve conservering: onderhoudswerkzaamheden en maatregelen die 
anticiperen op risicofactoren, zoals aantastingen. Ze dienen te gebeuren vóór het gebrek manifest is 
of voor vervolgschade kan zorgen.
Regelmatig of periodiek onderhoud: deze werken behoeden het onroerend erfgoed tegen verval als 
gevolg van schade, veroorzaakt door natuurlijke verwering, vandalisme en weersinvloeden. Deze 
onderhoudswerken zijn slechts efficiënt als ze regelmatig gebeuren.
Onderhouds- en instandhoudingswerken: werken die het behoud van het gebouw voor de toekomst 
veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of 
onderdelen met maximaal behoud van het originele materiaal.

§ 2.Niet-beschermde gebouwen en klein historisch erfgoed kunnen een erkenning als waardevol 
hebben wegens hun (architectuur)historische, wetenschappelijke, industrieel archeologische, 
volkskundige of andere sociaal-culturele waarde of door hun beeldbepalend karakter. Concreet 
betekent dit dat ze:

6° opgenomen zijn in de inventaris "Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. 
Architectuur / deel 1 Provincie Brabant – Arrondissement Leuven (1971) en deel 2n 
Vlaams-Brabant – Arrondissement Halle-Vilvoorde (1975)", uitgegeven door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; voorwaarde is wel dat ze door ongewenste 
ingrepen hun waardevol karakter ondertussen nog niet hebben verloren
of

7° dat ze als waardevol erkend zijn door de deputatie na toetsing aan de criteria zoals 
hierboven vermeld. De aanvrager bezorgt hiervoor een gemotiveerde aanvraag waarin 
het waardevolle karakter van het gebouw wordt aangetoond. Voor de erkenning als 
waardevol van klein historisch erfgoed bevat deze aanvraag ook een inventaris van het 
klein erfgoed dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente/stad. De deputatie kan 
een gebouw of klein historisch erfgoed dat door ongewenste ingrepen zijn waardevol 
karakter verliest van de provinciale lijst van als waardevol erkend bouwkundig erfgoed 
schrappen.

Art. 2 - Begunstigden
De vraag tot subsidie kan enkel uitgaan van een beheerder van openbaar patrimonium die houder is 
van het zakelijk recht (bv. eigendom, erfpacht, vruchtgebruik, officieel bewijs van overname van 
zakelijk recht door de gemeente in geval van KHE in privébezit) dat op het goed rust en die de kosten 
van de werken draagt. Beheerders van openbaar patrimonium zijn: gemeentebesturen, OCMW’s en 
kerkfabrieken/-raden.

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. Enkel de werken die aanbevolen worden in het inspectieverslag van Monumentenwacht Vlaams-
Brabant komen in aanmerking voor de toepassing van dit reglement. 
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§ 2. Op basis van de aard van de werken worden deze in twee categorieën verdeeld. Deze opdeling is 
bepalend voor de tussenkomst van de provincie:
CATEGORIE 1: Het nemen van voorzorgsmaatregelen / werken in functie van toegankelijkheid  en 
veiligheid /voorbereiding en monitoring in functie van uit te voeren werken / dringende interventies; uit 
te voeren door de monumentenploegen:

1° Uitvoering van voorzorgsmaatregelen: plaagdiervrij maken en houden van ruimten; 
reiniging van zolders-torens-kelders, plantvrij maken van gebouwen; vervanging van 
gebroken of gebarsten beglazing en onderhoud van stopverfranden.

2° Het onderhouden, herstellen en plaatsen van voorzieningen voor de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid in functie van het beveiligd uitvoeren van controle en van 
onderhoudswerken: plaatsing van loopbruggen, trappen en –ladders, herstelling of 
vervanging van dakluiken op basis van een toegankelijkheidsplan opgemaakt door 
Monumentenwacht.

3° Voorbereiding van uit te voeren werken en van monitoring, volgens advies van 
Monumentenwacht :

a. het inpakken, afschermen, opruimen en terugplaatsen van roerend patrimonium 
voor en na onderhoudswerken;

b. het plaatsen van eenvoudige diagnosetechnieken voor het opsporen van 
insectenaantastingen in hout.

4° Dringende interventies die een tijdelijke oplossing bieden en die als dusdanig vermeld 
worden in het opleveringsverslag van de werken: dichten van lekken en afdekken van 
dakschade; stuttingswerken.

5° Uitvoering van preventief onderhoud van het interieur en preventieve conservering van 
de kunstvoorwerpen: inpakken van liturgisch textiel en liturgisch metaal; bestrijden van 
schimmel en insectenaantasting in eenvoudige houten voorwerpen met een beperkte 
sectie zoals planken, vloeren, kastwanden …

6° Op kerkhoven: reinigen en beschermen van bronzen voorwerpen; zacht reinigen van 
natuursteen; verwijderen of inperken van begroeiing op de grafmonumenten, conform het 
beheersplan van de begraafplaats.

CATEGORIE 2: Vooronderzoek / Regelmatig onderhoud en instandhoudingswerken; uit te 
voeren in eigen beheer of door reguliere aannemer of deskundige op basis van een 
prijsofferte aangevraagd door opdrachtgever::
1° Het uitvoeren van bouwhistorisch of technisch vooronderzoek, zoals onder meer 

klimaatbeheersing, stabiliteitsonderzoek, …
2° Onderhouds- en instandhoudingswerken waarbij de nadruk ligt op herstel en op 

maximaal behoud van het originele materiaal:
a. Dakconstructie: het herstellen van dakschade; dichten van lekken; ontmossen van 

natuurleien.
b. Regenwaterafvoer: het herstellen en plaatsen van dakgoten, afvoerleidingen en 

rioleringen; vrijmaken van afvoerkanalen, schilderen van grondpijpen, herstel van 
controleputten.

c. Muurwerk: het herstellen en aanbrengen van bescherm- en afwerklagen; reinigen, 
ontmossen, behandelen tegen opstijgend vocht en alle andere behandelingen met 
waterwerende en materiaalconserverende producten.

d. Toegankelijkheid en veiligheid: het vervangen van dakluiken en dakkapellen; 
plaatsen van ladder- en klimhaken.

e. Stabiliteit: het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde materialen of 
onderdelen, zoals verbindingsdoken.

f. Buitenschrijnwerk: het vervangen van gebroken of gebarsten beglazing; 
onderhouden van stopverfranden; herstellen en aanbrengen van bescherm- en 
afwerklagen op deuren, ramen, luiken, poorten, beslag, hang- en sluitwerk en 
gootconstructies.

g. Glas in lood: glas-in-loodramen herstellen met inbegrip van de draagstructuur; 
plaatsen van bescherming voor de glasramen.

h. Houtbehandeling: het bestrijden van houtborende insecten, schimmel, zwam- en 
vochtaantasting;

i. Technische installaties: het onderhouden en herstellen van bliksemafleidingen, 
verwarmingsinstallaties, elektriciteitsinstallaties, uurwerkmechanismen en  andere 
technische voorzieningen zoals klimaatbeheersing, brand- en diefstalbeveiliging.

j. Het conserveren van interieurelementen en roerend patrimonium dat door de 
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deputatie als waardevol erkend is en uit te voeren door deskundigen.
k. Andere werken, die de deputatie aanwijst met het oog op de toegankelijkheid, de 

veiligheid en het behoud van het gebouw. 

§ 3. De  categorie van werken is bepalend voor de tegemoetkoming:
CATEGORIE 1: Deze werken worden uitgevoerd door de monumentenploegen binnen een 
raamcontract dat jaarlijks via een overheidsopdracht met sociale clausule wordt gegund. Het 
maximale bedrag van de tegemoetkoming bedraagt 5.000 euro (incl. btw) per aanvrager. De 
aanvrager betaalt zelf het gebruikte materiaal en de meerkosten.
CATEGORIE 2: Deze werken worden uitgevoerd door een reguliere aannemer, een deskundige of in 
eigen beheer. De provinciale subsidie bedraagt 30 % van de uitgaven voor de onderhoudswerken die 
het bedrag van 12.500 euro niet overschrijden. Voor het gedeelte van de uitgaven boven 12.500 euro, 
maar lager dan of gelijk aan 25.000 euro, bedraagt de subsidie 15 %. Voor het gedeelte van de 
uitgaven boven 25.000 euro, wordt geen subsidie toegekend. Een subsidie van minder dan 750 euro 
wordt niet uitbetaald. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van de raming, vermeld in het art. 
4,  §4, 7°. De bedragen waarop de subsidie berekend wordt, zijn inclusief btw, voor zover die niet door 
de begunstigde kan worden gerecupereerd. Indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd,
komen enkel de kosten voor de levering en aankoop van materialen in aanmerking.

§ 4 . De tegemoetkoming kan jaarlijks, maar slechts één keer per jaar en slechts één maal voor 
dezelfde werken worden aangevraagd.

§ 5. In het geval van een grote site, bestaande uit verschillende op zichzelf staande volumes kunnen 
er op jaarbasis maximaal twee aanvraagdossiers worden ingediend. In het geval van klein historisch 
erfgoed kan in één aanvraagdossier een tegemoetkoming in de kosten voor werken aan verschillende 
objecten gevraagd worden.

§ 6. Tijdens de uitvoering mag geen wijziging aangebracht worden in de lijst van de goedgekeurde 
werken, tenzij met de goedkeuring van de deputatie of haar gemachtigde. Indien dit aanleiding geeft 
tot verrekeningen in min en indien het eindbedrag van de werken minder bedraagt dan de in het art. 4, 
§ 4, 7° bedoelde raming, wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd. 

§ 7. De subsidie kan niet toegekend worden met terugwerkende kracht voor werken die reeds 
beëindigd of in uitvoering zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. De aanvraag kan gedurende het hele jaar worden bezorgd, maar moet op straffe van verval 
uiterlijk 1 oktober van elk kalenderjaar ingediend zijn. Aanvragen die na die datum binnenkomen, 
worden in het daaropvolgende jaar behandeld. 

§ 2. Een eerste bespreking van het dossier gebeurt vóór de indiening van het aanvraagdossier.

§ 3. De volgende wijzen van indiening zijn mogelijk:
Digitaal aanvraagdossier:

e) Online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van 
ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem.

f) Het per e-mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het e-mailadres 
vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen 
met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie.

Papieren aanvraagdossier:
i) Het aangetekend verzenden van het aanvraagdossier naar het provinciebestuur van 

Vlaams-Brabant. In dit geval telt de datum van verzending als officiële datum van 
ontvangst.

j) Het afgeven van het aanvraagdossier aan de balie tijdens de openingsuren van het 
provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen.
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§ 4. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
Bij werken CATEGORIE 1 en CATEGORIE 2: 

1° Een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° Een verantwoording waarin wordt aangetoond dat het gaat om een waardevol gebouw of 

klein historisch erfgoed zoals bedoeld in het art. 1, §2; 
3° Een conditierapport of een advies, opgemaakt door Monumentenwacht Vlaams-Brabant, 

waaruit blijkt dat de werken waarvoor een ondersteuning wordt gevraagd noodzakelijk 
zijn voor het behoud. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar; 

4° Een onderhoudsdraaiboek of een visie / beheersplan met vermelding van het periodiek 
onderhoud en/of van de onderhouds- en instandhoudingswerken die over een periode 
van 5 jaar zullen worden aangepakt, opgemaakt op basis van de aanbevelingen in het 
conditierapport van Monumentenwacht.

5° Een bewijs (polis, incl. betalingsbewijs) waaruit blijkt dat het gebouw verzekerd is tegen 
brand; voor klein historisch erfgoed wordt dit attest niet gevraagd.

Bij werken CATEGORIE 1:
6° Een beschrijving van de werken met verwijzing naar het conditierapport van 

Monumentenwacht.
Bij werken CATEGORIE 2:

7° Een gedetailleerde beschrijving van de werken met verwijzing naar het conditierapport 
van Monumentenwacht en met vermelding van de gebruikte materialen, de 
uitvoeringswijze en -termijn, ev. geïllustreerd met foto's en/of plannen en een 
kostenraming van de werken op basis van een offerte of -in het geval van werken in 
eigen beheer- op basis van de geplande materiaalkosten;

8° Een verklaring op erewoord waarin wordt gemeld of de BTW op de bedoelde 
onderhoudswerken al dan niet kan worden gerecupereerd.

Art. 5 - Behandelingsprocedure
§ 1. Na ontvangst van de aanvraag wordt binnen 15 dagen meegedeeld of het dossier volledig en 
ontvankelijk is. Indien het dossier onvolledig is of indien er vragen zijn in verband met de voorgestelde 
uitvoeringswijze, dan wordt dit binnen dezelfde termijn aan de aanvrager meegedeeld. In dit geval kan 
deze het dossier volgens de opgegeven opmerkingen aanpassen of aanvullen en opnieuw indienen. 
Als datum van ontvangst geldt de datum waarop het volledige, voor goedkeuring vatbare dossier werd 
ingediend.

§ 2. Bij werken CATEGORIE 1:
De dossierbeheerder vraagt een offerte en uitvoeringstermijn aan de monumentenploegen, waarmee 
een raamcontract is afgesloten. De opdrachten aan de monumentenploegen kunnen worden 
toegewezen tot uitputting van het hiervoor bestemde krediet.

§ 3. Bij werken CATEGORIE 2:
1° De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement. Zij 

bepaalt of de in art. 4 vermelde aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor een 
ondersteuning en bepaalt het bedrag van de subsidie. Ze meldt haar beslissing binnen 60 
dagen na de datum van ontvangst aan de aanvrager.

2° De werken mogen niet gestart worden voor ontvangst van het besluit van de deputatie. 
Enkel met een onderbouwde argumentatie van hoogdringendheid en na akkoord van de 
dossierbehandelaar kan van deze voorwaarde afgeweken worden.

3° De deputatie keurt de aanvragen voor subsidie goed tot de uitputting van het krediet, dit 
in de volgorde waarin de voor goedkeuring vatbare dossiers worden ingediend. De datum
van ontvangst, zoals omschreven onder art. 5, § 1 van het volledige dossier of van het 
laatst ingediende document geldt als bewijs. Aanvragen die op basis hiervan niet meer 
behandeld kunnen worden, krijgen prioriteit in het daaropvolgende jaar.

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
§ 1. Bij werken CATEGORIE 1
De provincie betaalt, na uitvoering en goedkeuring van de werken, het toegekende bedrag aan de 
monumentenploegen. Indien de uiteindelijke kostprijs van de werken lager ligt dan het geraamde 
bedrag gebeurt er een herberekening. De monumentenploegen factureren de materiaalkosten en het 
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bedrag boven de 5.000 euro aan de aanvrager. De monumentenploegen bezorgen de facturen van 
hun gepresteerde opdrachten aan de provincie.

§ 2. Bij werken CATEGORIE 2
De toegekende subsidie wordt in één keer uitbetaald op basis van de facturen, ingediend per e-mail of 
via de post. Indien de uiteindelijke kostprijs van de werken lager ligt dan het geraamde bedrag gebeurt 
er een herberekening. De aanvragen voor het uitbetalen van deze tegemoetkoming in de kosten 
moeten uiterlijk op  1 oktober na het jaar van de toekenning in het bezit zijn van het provinciebestuur. 
Deze  uitbetalingsperiode kan op uitdrukkelijk verzoek van de subsidienemer nog met maximaal één 
jaar verlengd worden. De subsidie waarvoor twee jaar na toekenning geen bewijsstukken zijn 
ingediend, vervalt.
De provinciale subsidie wordt overgeschreven op de door de aanvrager vermelde post- of 
bankrekening.

§ 3. De begunstigde van een subsidie voor werken CATEGORIE 2 wordt vrijgesteld van de 
verplichting tot het indienen van een verslag inzake beheer en financiële toestand, balans en 
rekeningen bij de aanvraag van de subsidie en na afloop van het werkjaar, zoals vermeld in het artikel 
5 § 1 en 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van in sommige toelagen vermelde verplichtingen. 

Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1. Door een aanvraag voor ondersteuning in te dienen, verbindt de aanvrager zich tot de volgende 
bepalingen:

7° Aangesloten zijn of zich aansluiten bij Monumentenwacht Vlaams-Brabant.
8° Bij werken van CATEGORIE 1:  binnen het jaar de werken laten uitvoeren door de 

monumentenploegen aan wie de opdracht is toegewezen op basis van het lopende 
raamcontract met de provincie; de werken laten uitvoeren volgens de geldende normen; 
het opvolgen van de werken door een vertegenwoordiger van de provincie mogelijk 
maken.

9° Bij werken van CATEGORIE 2: de werken (laten) uitvoeren volgens de geldende normen 
en / of regels van de kunst, d.w.z. een historisch verantwoord herstel; het opvolgen van 
de werken door een vertegenwoordiger van de provincie mogelijk maken.

10° Alle kosten boven het subsidiabele bedrag en boven de raming, zoals voor meer- en 
bijwerken en bij prijsstijgingen te zijnen laste nemen; in het geval van werken 
CATEGORIE 1 de kosten van de gebruikte materialen rechtstreeks aan de 
monumentenploegen betalen.

11° De subsidie niet te gebruiken voor enig ander oogmerk dan dat waarvoor ze verleend 
werd.

12° De onderhoudssubsidie geheel noch  gedeeltelijk cumuleren met enige andere bijdrage 
van het provinciebestuur die dezelfde bestemming heeft als bepaald in dit besluit.

13° Tijdens en na de uitvoering van de werken, de controle op de naleving van de 
voorwaarden waaronder de principiële goedkeuring werd verleend, toestaan door de 
personen die daartoe door de deputatie werden aangewezen, en deze personen alle 
faciliteiten verlenen voor de vlotte uitvoering van hun opdracht.

14° Principieel akkoord gaan om het gebouw waarvoor een tegemoetkoming gebeurde, op 
aanvraag van en in overleg met de provincie open te stellen voor ontsluitingsinitiatieven.

§ 2. In geval van eigendomsoverdracht binnen een termijn van 3 jaar volgend op de datum van de 
beslissing van de deputatie betreffende de definitieve toekenning van de tegemoetkoming, moet het 
volledige bedrag, verhoogd met de wettelijke intrestvoet, terugbetaald worden aan het 
provinciebestuur. 

§ 3 . Het besluit van de tussenkomst door de provincie is slechts voorwaardelijk. Indien de bepalingen 
van dit reglement niet worden nageleefd of indien onjuiste of onvolledige gegevens aan de provinciale 
administratie werden meegedeeld, kan de tegemoetkoming bij beslissing van de deputatie 
teruggevorderd worden.

§ 4. De aanvragen voor werken CATEGORIE 1 kunnen pas worden behandeld  nadat het 
raamcontract gegund is.
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Art. 9 – Opheffingsbepalingen
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement inzake de toekenning van premies voor 
onderhoudswerken aan niet als monument beschermde waardevolle gebouwen van 2 september 
1997, 1 januari 2002 en 1 januari 2009.

Art. 10 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
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