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Nr. 7 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 25 februari 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 12 Wijziging regeling vervanging provinciegriffier en 
financieel beheerder:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 13 Aanwijzing van een vertegenwoordiging van de provinciale 
overheid in het Intersectoraal Regionaal Overleg 
Jeugdhulp (IROJ) voor de regio Vlaams-Brabant:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 14 Monumentenwacht Vlaanderen vzw: toetreding door de 
provincie Vlaams-Brabant en aanwijzing van 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 15 Vervanging lid raad van bestuur en algemene vergadering 
Felix De Boeck vzw:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 16 Nieuwbouw PSBO De Sterretjes: goedkeuring bestek voor 
nieuwbouw De Sterretjes wijze van aanbesteding:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 17 Goedkeuring van de beheersovereenkomst gesloten 
tussen Vlabinvest APB en de provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 18 Provinciaal reglement betreffende de werking en het 
beheer van het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid 
voor Vlaams-Brabant Vlabinvest APB, de werkwijze van het 
beoordelingscomité en de de samenstelling en werkwijze 
van het beroepscomité van Vlabinvest APB:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 19 Lidmaatschap provincie Vlaams-Brabant aan de vzw 
Leuven Klimaatneutraal 2030:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 20 Nieuw subsidiereglement voor duurzame milieu- en 
klimaatprojecten
opheffing van drie bestaande reglementen:
goedkeuring
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10 Voorstel nr. 21 Vervanging Rita Malfroy als vertegenwoordigster in de 
algemene vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw:
goedkeuring

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

Leuven, 7 maart 2014
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PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 18 maart 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Kennisgeving nr. 22 Bevoegdheidsverdeling deputatie:
kennisneming.

2 Voorstel nr. 23 Wijziging van het provinciaal reglement ter 
ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de 
schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen):
goedkeuring.

3 Voorstel nr. 24 Sportregiowerking – samenwerkingsovereenkomst: 
goedkeuring.

4 Voorstel nr. 25 Visienota algemene landschapszorg Vlaams-Brabant:
Goedkeuring.

5 Kennisgeving nr. 26 Rapportering visumdossiers 2013:
kennisneming.

6 Voorstel nr. 27 De eerste budgetwijziging:
goedkeuring.

7 Kennisgeving nr. 28 Eerste reeks interne kredietaanpassingen 2014:
kennisgeving.

8 Voorstel nr. 29 Provinciale vertegenwoordiging in de bestuursorganen 
van het privaatrechtelijk vormgegeven extern 
verzelfstandigd agentschap vzw 'de rand':
goedkeuring.

9 Voorstel nr. 30 Interleuven: statutenwijziging:
goedkeuring.

10 Voorstel nr. 31 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: aanwijzing 
van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014 
bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring.

11 Voorstel nr. 32 Intergemeentelijke vereniging Interleuven: aanwijzing 
van een provinciaal vertegenwoordiger voor de gewone 
algemene vergadering van 26 maart 2014 bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring.

12 Voorstel nr. 33 Verkoop aandelen van de nv Zonnige Woonst aan de nv 
Demer en Dijle:
goedkeuring.
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13 Voorstel nr. 34 Machtiging tot onderhandse aankoop van loods te 
Bekkevoort, Staatsbaan 241 C:
goedkeuring.

14
Voorstel nr. 35

Besloten vergadering

Provincie/nv Ibens - minnelijke regeling:
goedkeuring.

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

20 maart 2014
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Nr. 8 Provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van het 
Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 
Vlabinvest APB, de werkwijze van het beoordelingscomité en de 
samenstelling en werkwijze van het beroepscomité van Vlabinvest 
APB
(Directie mens – dienst wonen)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, §2, 219, 225 tot 237 en 266 van het Provinciedecreet;

Gelet op de principiële beslissing van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 (conform artikel 10 
van het principieel goedgekeurd voorontwerp van decreet);

Gelet op het decreet van 22 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren 
van een specifiek grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant aan de Provincie Vlaams-Brabant

Gelet op besluit van de provincieraad van 22 oktober 2013 tot oprichting van het autonoom 
provinciebedrijf Vlabinvest APB, goedkeuring van het verslag van de deputatie en de statuten en 
benoeming van de leden van de raad van bestuur;

Overwegende dat de Vlaamse Regering het Witboek Interne Staatshervorming op 8 april 2011 
goedkeurde en deze de regeling de provinciale taakstelling van het Investeringsfonds voor Grond- en 
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, kortweg Vlabinvest bevat;

Overwegende dat in artikel 6 van de goedgekeurde statuten (PR 22 oktober 2013) bepaald wordt dat 
de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant te allen tijde bevoegd blijft voor het vastleggen, bij 
besluit, van de specifieke regelgeving met betrekking tot de particuliere begunstigden, in het bijzonder 
wat betreft de voorwaarden en de modaliteiten inzake de beschikbaarstelling van huurwoningen, 
koopwoningen of kavels, de verhuur van huurwoningen en de verkoop of erfpachtgeving van 
koopwoningen en kavels en deze en gefinancierd met middelen van: Vlabinvest APB of het 
Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, opgericht bij artikel 16 van het 
decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992 of diens 
rechtsopvolger, het Vlaams Financieringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant, 
opgericht, via omvorming van zijn rechtsvoorganger, bij principiële beslissing van de Vlaamse 
Regering van 6 september 2013 (conform artikel 10 van het principieel goedgekeurd voorontwerp van 
decreet);

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het reglement, als bijlage bij dit besluit, betreffende de werking en het beheer van het Agentschap 
voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant –Vlabinvest APB wordt goedgekeurd.

Art. 2 
Er wordt opdracht gegeven aan de deputatie om het beoordelingscomité voor Vlabinvest APB samen 
te stellen conform de bepalingen van het reglement betreffende de werking en het beheer van het 
Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant -Vlabinvest APB.
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Leuven, 25 februari 2014

Van raadswege:

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

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

Leuven, 7 maart 2014
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Provinciaal reglement betreffende de werking en het beheer van het Agentschap voor 
Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant – Vlabinvest APB, werkwijze van het 
beoordelingscomité en de samenstelling en werkwijze van het beroepscomité van 
Vlabinvest APB

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1. directiecomité: het directiecomité van Vlabinvest APB;
2. gedeputeerde: de gedeputeerde-verslaggever voor wonen;
3. initiatiefnemer:

a) Vlabinvest APB;
b) de VMSW;
c) de provincie Vlaams-Brabant;
d) een sociale huisvestingsmaatschappij;
e) een gemeente of een intergemeentelijk samenwerkingsverband als vermeld in het decreet 
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
f) een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een vereniging als vermeld in artikel 
118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;
g) het VWF;

4. inkomen: de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten en van de niet-
belastbare vervangingsinkomsten van alle gezinsleden van de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer 
of –koper. Ongeacht de periode waarop het inkomen betrekking heeft, wordt dat inkomen altijd 
geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing 
ervan voorafgaat, en met als basis de maand juni van het jaar waarop het inkomen betrekking
heeft. In afwijking daarvan wordt het inkomen niet geïndexeerd als het betrekking heeft op de 
periode na de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat;

5. Investeringsfonds: het Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, 
opgericht bij artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 1992;

6. Kaderbesluit Sociale Huur: het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot 
reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

7. meerderjarig: volle achttien jaar oud en niet in staat van verlengde minderjarigheid verklaard 
overeenkomstig artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek;

8. minderjarig: minder dan de volle achttien jaar oud of in staat van verlengde minderjarigheid 
verklaard overeenkomstig artikel 487bis van het Burgerlijk Wetboek;

9. Overdrachtenbesluit: het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de 
voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse 
Wooncode;

10.persoon ten laste:
a) het kind dat op de referentiedatum bij de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper 

gedomicilieerd is en dat voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
i) het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag of wezentoelage uitbetaald;
ii) het kind wordt door de gedeputeerde na voorlegging van bewijzen als ten laste 

beschouwd;
b) het kind van de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper dat op de referentiedatum niet 

gedomicilieerd is bij die persoon of personen, maar op regelmatige basis verblijft bij de 
kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper, en voldoet aan een van de volgende 
voorwaarden:
i) het kind is minderjarig of er wordt voor het kind kinderbijslag uitbetaald;
ii) het kind wordt door de gedeputeerde na voorlegging van bewijzen als ten laste 

beschouwd;
c) de persoon die erkend is als ernstig gehandicapt, of die erkend was als ernstig gehandicapt

op het ogenblik van zijn pensionering overeenkomstig artikel 2 van het ministerieel besluit van 
21 december 2007 houdende uitvoering van een aantal bepalingen van het besluit van de 



52

Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter 
uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

11.referentiedatum: naargelang het geval de datum van de kandidaatstelling of toewijzing;
12.referentiejaar: het derde jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin de huurwoning wordt toegewezen 

of waarin de onderhandse erfpacht- of verkoopovereenkomst wordt ondertekend;
13.sociale huisvestingsmaatschappij: een sociale huisvestingsmaatschappij als vermeld in artikel 40 

van de Vlaamse Wooncode;
14.Vlaamse Wooncode: het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
15.Vlabinvest APB: het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, opgericht bij 

artikel 1 van het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 22 oktober 2013 betreffende 
de oprichting van het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant;

16.VMSW: de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgericht bij artikel 30 van de Vlaamse 
Wooncode;

17.VWF: het Vlaams Woningfonds voor Grote Gezinnen, vermeld in artikel 50 van de Vlaamse 
Wooncode;

18.werkgebied: het werkgebied voor de woonprojecten met sociaal karakter dat alle gemeenten in het 
arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren 
omvat;

19.woonproject met sociaal karakter: een project dat geheel of gedeeltelijk werd of wordt gefinancierd 
met middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB om woningen of kavels 
beschikbaar te stellen tegen gunstige voorwaarden.

Een persoon die zowel beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, 10, a) of b) als 
aan de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, 10, c), wordt beschouwd als twee personen ten 
laste.

Hoofdstuk 2. Voorwaarden

Art. 2. §1. De woningen en de kavels binnen een woonproject met sociaal karakter die gefinancierd 
zijn met middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB, worden door het directiecomité 
van Vlabinvest APB beschikbaar gesteld voor verhuring, erfpacht of verkoop, na beoordeling van de 
kandidaat-huurders, -erfpachtnemers of –kopers, door het beoordelingscomité, vermeld in artikel 5.

De woningen en de kavels binnen een woonproject met sociaal karakter die niet gefinancierd zijn met 
middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB, worden door de initiatiefnemer 
beschikbaar gesteld voor verhuring, erfpacht of verkoop, na beoordeling van de kandidaat-huurders, -
erfpachtnemers of –kopers, door het beoordelingscomité, vermeld in artikel 5.

§2. Voor de beschikbaarstelling van woningen of kavels binnen het woonproject met sociaal karakter, 
vermeld in paragraaf 1, eerste en tweede lid, geldt in elke fase van het project een absolute voorrang 
voor de kandidaat-huurders, -erfpachtnemers of –kopers, die een sterke maatschappelijke, 
economische of socio-culturele binding hebben met het werkgebied.

Art. 3. §1. Een kandidaat-huurder komt in aanmerking om een huurwoning die gefinancierd is met 
middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB, te huren als hij op de referentiedatum aan 
de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij is meerderjarig;
2. hij beschikt, samen met zijn gezinsleden, over een inkomen in het referentiejaar, dat voldoet 

aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2, eerste tot en met derde lid;
3. hij heeft, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd is voor 

woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland, 
tenzij het een in het Vlaamse Gewest gevestigd openluchtrecreatief verblijf betreft, tent 
uitgezonderd, gelegen op een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven, vermeld in artikel 
2, 3° van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies. 

4. hij of zijn gezinsleden zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een 
vennootschap waarin hij of zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor 
woningbouw hebben ingebracht;

5. hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 1, §1, eerste lid, 1° van de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
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vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, of hij is ingeschreven op 
een referentieadres als vermeld in artikel 1, §2, van de voormelde wet.

Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende personen niet beschouwd als gezinsleden:
1. de echtgenoot van de persoon die zich wil inschrijven, op voorwaarde dat wordt aangetoond 

dat het huwelijk onherstelbaar ontwricht is;
2. een of meer andere personen dan de persoon, vermeld in punt 1°, die op het ogenblik van de 

inschrijving samenwonen met de persoon die zich wil inschrijven, en die duidelijk de sociale 
huurwoning niet met die persoon gaan betrekken.

In afwijking van het eerste lid, 3°, kan een persoon die een perceel dat bestemd is voor woningbouw 
en ligt in het werkgebied van Vlabinvest, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik heeft, 
zich kandidaat stellen om een huurwoning te huren die gefinancierd is met middelen van het 
Investeringsfonds of van Vlabinvest APB en in dezelfde gemeente als het perceel ligt. Hij kan die 
woning huren voor een termijn van een jaar. De initiatiefnemer kan die termijn wegens uitzonderlijke 
redenen verlengen met een jaar.

Een persoon kan bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, 3°, via een 
verklaring op erewoord voor de onroerende goederen in het buitenland. Via een verklaring op 
erewoord kan een persoon eveneens bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het 
eerste lid, punt 4.

§2. De inkomensvoorwaarden zijn vastgesteld op:
1. 38.000,00 euro voor een alleenstaande persoon zonder persoon ten laste;
2. 42.000,00 euro voor een alleenstaande persoon, met een ernstige handicap als vermeld in 

artikel 1, eerste lid, punt 10, c);
3. 55.000,00 euro, verhoogd met 4.000,00 euro per persoon ten laste, voor anderen.

Als het inkomen van het referentiejaar de grens, vermeld in het eerste lid, overschrijdt, maar in het jaar 
van de kandidaatstelling daaronder gedaald is, komt de persoon toch in aanmerking.

§3. De volgende woningen worden niet in aanmerking genomen voor de aftoetsing van de 
inschrijvingsvoorwaarde, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 3°:

1. de woning in het Vlaamse Gewest die binnen de grenzen van een vastgesteld 
onteigeningsplan ligt, en die wordt bewoond door de kandidaat;

2. de woning in het Vlaamse Gewest die maximaal twee maanden voor de kandidaatstelling 
onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is, en die op 
datum van onbewoonbaar- of ongeschiktverklaring bewoond werd door de persoon die zich 
kandidaat stelt;

3. de woning in het Vlaamse Gewest die onaangepast is en die bewoond wordt door de persoon 
die zich kandidaat stelt minstens 65 jaar oud is of die gehandicapt is;

4. de woning die bewoond wordt door een persoon met een handicap die zich kandidaat stelt, en 
die ingeschreven is voor een ADL-woning als vermeld in artikel 1, 8°, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig 
wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;

5. de woning die in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is;
6. de woning die bewoond wordt door de persoon die zich wil inschrijven, en die het beheer over 

zijn woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Als het eerste lid, punten 2, 3 of 4 van toepassing zijn, moet de kandidaat-huurder binnen een jaar na 
de toewijzing de woning ofwel verkopen op de vrije markt of aan een sociale 
huisvestingsmaatschappij, ofwel voor een periode van minstens negen jaar verhuren aan of ter 
beschikking stellen van een sociale huisvestingsmaatschappij die de woning verhuurt volgens het 
Kaderbesluit Sociale Huur, met dien verstande dat als de woning in het werkgebied ligt, de absolute 
voorrang, vermeld in artikel 2, §2, ook geldt.

Gedurende de hele looptijd van de huur moeten de huurder en de leden van het gezin met wie hij 
samenwoont, blijvend voldoen aan de voorwaarde, vermeld in eerste lid, punt 3. Als de huurder of een 
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lid van zijn gezin een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, volledig in volle 
eigendom of volledig in vruchtgebruik verwerft in het binnen- of buitenland, moet hij de verhuurder 
daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Als die verwerving ten bezwarende titel gebeurt, zegt de verhuurder de huurovereenkomst op 
overeenkomstig afdeling 1 en 2 van boek III, titel VIIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek. 

Als de verwerving van de woning kosteloos gebeurt, moet de huurder binnen een jaar na de 
verwerving de woning op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij verkopen, ofwel 
voor een periode van minstens negen jaar verhuren aan of ter beschikking stellen van een sociale 
huisvestingmaatschappij die de woning verhuurt volgens het Kaderbesluit Sociale Huur, met dien 
verstande dat als de woning in het werkgebied ligt, de absolute voorrang, vermeld in artikel 3, § 2, ook 
geldt. Als de verwerving van het perceel kosteloos gebeurt, moet de huurder binnen een jaar na de 
verwerving het perceel op de vrije markt of aan een sociale huisvestingsmaatschappij verkopen. 
Zoniet wordt de huurovereenkomst opgezegd overeenkomstig afdeling 1 en 2 van boek III, titel VIIII, 
hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 4. §1. Een kandidaat-koper of –erfpachtnemer komt in aanmerking om een koopwoning of een 
kavel die gefinancierd is met middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB, te kopen of in 
erfpacht te nemen als hij op de referentiedatum aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. hij is meerderjarig;
2. hij beschikt, samen met zijn gezinsleden, over een inkomen in het referentiejaar dat voldoet 

aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 2;
3. hij heeft, samen met zijn gezinsleden, geen andere woning of een perceel dat bestemd is voor 

woningbouw, volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;
4. hij of zijn gezinsleden zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een 

vennootschap waarin hij of zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor 
woningbouw, hebben ingebracht;

5. hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters, vermeld in artikel 1, §1, eerste lid, 1°, van de wet 
van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 
vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 
1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

§ 2. De kandidaat-koper of –erfpachtnemer die samen met zijn echtgenoot of echtgenote een woning 
volledig in volle eigendom heeft en voor wie een vordering tot echtscheiding is ingesteld, kan zich 
kandidaat stellen voor een woning of een kavel die gefinancierd is met middelen van het 
Investeringsfonds of van Vlabinvest APB.

Als de kandidaat-koper of –erfpachtnemer bij de definitieve regeling van de echtscheiding die woning 
volledig in volle eigendom verwerft, komt hij niet langer in aanmerking.

De persoon bedoeld in het eerste lid wordt voor de toetsing van de inkomensvoorwaarden beschouwd 
als een alleenstaande persoon die, in voorkomend geval, één of meer personen ten laste heeft.

Een persoon kan bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het eerste lid, punt 3, via een 
verklaring op erewoord voor de onroerende goederen in het buitenland. Via een verklaring op 
erewoord kan een persoon eveneens bewijzen dat hij voldoet aan de voorwaarde, vermeld in het 
eerste lid, punt 4.

§ 3. De inkomensvoorwaarden zijn vastgesteld op:
1. 1° minimaal 10.000,00 euro en maximaal 44.000,00 euro voor een alleenstaande persoon 

zonder persoon ten laste;
2. 2° minimaal 10.000,00 euro en maximaal 48.000,00 euro voor een alleenstaande persoon met 

een ernstige handicap als vermeld in artikel 1, eerste lid, 10°, c);
3. 3° minimaal 10.000,00 euro en maximaal 64.000,00 euro, verhoogd met 4.000,00 euro per 

persoon ten laste, voor anderen.

Als het inkomen in het referentiejaar minder dan 10.000,00 euro bedraagt, wordt het inkomen van het 
jaar erna of van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen 



55

worden aangetoond. Als de initiatiefnemer die middelen ontoereikend acht, wordt de verkoop 
geweigerd.

Als het inkomen in het referentiejaar de bovengrens, vermeld in het eerste lid, overschrijdt, maar in het 
jaar van de kandidaatstelling daaronder gedaald is, komt de persoon toch in aanmerking.

Hoofdstuk 3 – Samenstelling en werking van het beoordelings- en het beroepscomité

Art. 5
§ 1. Er wordt een beoordelingscomité opgericht dat de volgende opdrachten heeft:

1. het beoordelen of de voorrangsregeling, vermeld in artikel 2 §22 van toepassing is;
2. het geven van een beoordeling over de toelaatbaarheid van de kandidaatstellingen voor 

woningen of kavels die gefinancierd zijn met middelen van het Investeringsfonds of van 
Vlabinvest APB aan het directiecomité van Vlabinvest APB.

§ 2. Het beoordelingscomité wordt samengesteld door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 
en bestaat uit: 

1. twee vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, vermeld in artikel 1, eerste lid, punt 3, a) tot 
en met c);

2. twee vertegenwoordigers van de initiatiefnemers, vermeld in artikel 1, eerste lid, punt 3, d) tot 
en met g);

3. twee vertegenwoordigers van het intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen.

Voor de leden van het beoordelingscomité kunnen door de deputatie plaatsvervangende leden 
worden aangewezen.

Ten minste één derde van de leden van het beoordelingscomité moet van het andere geslacht zijn 
dan dat van de andere leden.

Het lidmaatschap van het beoordelingscomité is onverenigbaar met het lidmaatschap van een 
wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad, een districtsraad of een raad van 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

De leden worden aangesteld voor een termijn van vier jaar. Ze hebben geen recht op presentiegelden 
of onkostenvergoedingen.

§ 3. Het beoordelingscomité wijst onder haar leden een vertegenwoordiger van de initiatiefnemers, 
vermeld in artikel 1, eerste lid, punt 3, a) tot en met c), als voorzitter aan en een vertegenwoordiger 
van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen als 
secretaris. De voorzitter roept op eigen initiatief of op verzoek van één of meer leden het 
beoordelingscomité samen.

§ 4. Het beoordelingscomité streeft naar een consensus bij de beoordeling over het in aanmerking 
komen voor de voorrangsregeling voorzien in artikel 2 § 2, en bij de beoordeling over de 
toelaatbaarheid van de kandidaatstellingen voor woningen of kavels. Als geen consensus wordt 
bereikt, kan het beoordelingscomité alleen een geldige beslissing nemen als een meerderheid van de 
leden ermee instemt. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

Het beoordelingscomité kan slechts geldig beslissen als er minstens één vertegenwoordiger van elke 
categorie, vermeld in paragraaf 2, eerste lid, aanwezig is.

§ 5. Het beoordelingscomité stelt een huishoudelijk reglement op waarin de wijze van vergaderen en 
samenroeping van de vergadering wordt geregeld.

Art. 6. § 1. Tegen een beslissing van het beoordelingscomité over de voorrangsregeling, vermeld in 
paragraaf 2, kan een kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper een beroep instellen bij het 
beroepscomité. 
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§ 2. Het beroepscomité bestaat uit een lid van het directiecomité van Vlabinvest APB, een ambtenaar 
van het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen, hiertoe gemachtigd door de leidend 
ambtenaar, en een vertegenwoordiger van de initiatiefnemers, vermeld in artikel 1, eerste lid, punt 3, 
d) tot en met g), die niet betrokken was bij de beslissing van het beoordelingscomité.

Voor de samenstelling van het beroepscomité gebeurt de aanduiding van de vertegenwoordiger van 
de initiatiefnemers, vermeld in artikel 1, eerste lid, punt 3, d) tot en met g), van onderhavig provinciaal 
reglement, als volgt:

1° als de twee in het benoemingsbesluit als effectieve leden aangeduide personen betrokken 
waren bij de beslissing van het beoordelingscomité, wordt een van de volgende personen in 
de volgende volgorde aangeduid:

a) het eerstgenoemde plaatsvervangende lid;
b) het tweede genoemde plaatsvervangende lid;

2° als slechts één van de in het benoemingsbesluit als effectieve leden aangeduide personen 
betrokken was bij de beslissing van het beoordelingscomité, wordt één van de volgende 
personen in de volgende volgorde aangeduid:

a) de als effectief lid aangeduide persoon die niet betrokken was bij de beslissing van het 
beoordelingscomité;
b) de als plaatsvervangend lid aangeduide persoon die niet betrokken was bij de 
beslissing van het beoordelingscomité;

3° als geen van de in het benoemingsbesluit als effectieve leden aangeduide personen
betrokken was bij de beslissing van het beoordelingscomité, wordt één van de volgende 
personen in de volgende volgorde aangeduid:
a) het eerstgenoemde effectieve lid;
b) het tweede genoemde effectieve lid.

Als ingevolge het tweede lid geen vertegenwoordiger van de initiatiefnemers, vermeld in artikel 1, 
eerste lid, punt 3, d) tot en met g) van onderhavig provinciaal reglement kan worden aangeduid, duidt 
de initiatiefnemer een andere persoon als zijn vertegenwoordiger aan.

§ 3. Het beroepscomité streeft naar een consensus bij de beoordeling van het beroep. Als geen 
consensus wordt bereikt, kan het beroepscomité alleen een geldige beslissing nemen als een 
meerderheid van de leden ermee instemt.

Het beroepscomité kan slechts geldig beslissen als alle leden, of zijn gemandateerde, aanwezig zijn.

Art. 7. §1. Na de beschikbaarstelling treedt de initiatiefnemer naargelang het geval op als verhuurder, 
verkoper of erfpachtgever voor de woningen en kavels die deel uitmaken van het woonproject met 
sociaal karakter.

§2. Als een sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW optreedt als initiatiefnemer, wordt een 
woning als volgt verhuurd met behoud van toepassing van hetgeen is bepaald in artikel 2, §2:

1° sociale huurwoningen als vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 22°, a) van de Vlaamse 
Wooncode, worden verhuurd volgens het Kaderbesluit Sociale Huur;
2° huurwoningen die gefinancierd zijn met middelen van het Investeringsfonds of van 
Vlabinvest APB en huurwoningen die deel uitmaken van het bescheiden woonaanbod, 
gerealiseerd, krachtens artikel 41, §2, van de Vlaamse Wooncode, worden verhuurd 
overeenkomstig afdeling 1 en 2 van boek III, titel VIIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk 
Wetboek.

Als een sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW optreedt als initiatiefnemer, wordt een woning 
of kavel overgedragen met behoud van de toepassing van artikel 2, §2:

1° sociale koopwoningen en sociale kavels als vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 23° en 25° 
van de Vlaamse Wooncode, worden overgedragen volgens het Overdrachtenbesluit;
2° koopwoningen en kavels die gefinancierd zijn met middelen van het Investeringsfonds of 
van Vlabinvest APB en koopwoningen en kavels die deel uitmaken van het bescheiden 
woonaanbod, gerealiseerd krachtens artikel 41, §2 van de Vlaamse Wooncode, worden 
verkocht overeenkomstig boek III, titel IV, van het Burgerlijk Wetboek, of worden in erfpacht 
gegeven overeenkomstig de wet van 10 januari 1924 over het recht van erfpacht.
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§3. Als een andere initiatiefnemer dan een sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW optreedt als 
initiatiefnemer, wordt een woning als volgt verhuurd met behoud van toepassing van artikel 2, §2:

1° huurwoningen als vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 22°, c) en d) van de Vlaamse 
Wooncode, die niet gefinancierd zijn met middelen van het Investeringsfonds of van 
Vlabinvest APB, worden verhuurd volgens het kaderbesluit Sociale Huur;
2° andere huurwoningen dan de huurwoningen, vermeld in punt 1°, worden verhuurd 
overeenkomstig afdeling 1 en 2 van boek III, titel VIIII, hoofdstuk II van het Burgerlijk Wetboek.

Als een andere initiatiefnemer dan een sociale huisvestingsmaatschappij of de VMSW optreedt als 
initiatiefnemer, wordt een woning of kavels als volgt overgedragen met behoud van de toepassing van 
artikel 2, §2:

1° koopwoningen en kavels waarvoor een gewestelijke subsidie werd verleend, maar die niet 
gefinancierd zijn met middelen van het Investeringsfonds of van Vlabinvest APB, worden 
verkocht of in erfpacht gegeven met toepassing van artikel 11 van het Overdrachtenbesluit;
2° andere koopwoningen en kavels dan de koopwoningen en kavels vermeld in punt 1°, 
worden verkocht overeenkomstig boek III, titel IV van het Burgerlijk Wetboek of worden in 
erfpacht gegeven overeenkomstig de wet van 10 januari 1824 over het recht van erfpacht.

Art. 8.
De bedragen, vermeld in dit hoofdstuk, worden jaarlijks op 1 januari aangepast aan de evolutie van de 
gezondheidsindex (basis 2004), naar het gezondheidsindexcijfer van de maand juni van het 
voorgaande jaar en met als basis het gezondheidsindexcijfer van juni 2013 (121.01). Het resultaat 
wordt afgerond naar het eerstvolgende natuurlijke getal.

Hoofdstuk 4 – Procedure

Art. 9.
De initiatiefnemer stelt een kandidatendossier samen, waaruit, op basis van stukken, moet blijken in 
welke mate de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper een recht van absolute voorrang kan 
laten gelden en in welke mate, als het gaat om een kandidaatstelling voor woningen of kavels die 
gefinancierd zijn met middelen van Vlabinvest APB of van het Investeringsfonds, hij voldoet aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 3 en 4 van onderhavig provinciaal reglement

De initiatiefnemer bezorgt het kandidatendossier digitaal aan het beoordelingscomité.

Art. 10. 
Het beoordelingscomité wordt samengeroepen binnen een termijn van een maand na de ontvangst 
van het kandidatendossier van de initiatiefnemer.

Het beoordelingscomité kan voor de beoordeling van de toepassing van de absolute voorrang de 
toelaatbaarheid van de kandidaatstelling voor woningen of kavels die gefinancierd zijn met middelen 
van Vlabinvest APB of van het Investeringsfonds, aanvullende informatie vragen aan de 
initiatiefnemer.

De gemotiveerde beslissing van het beoordelingscomité wordt ondertekend door de voorzitter van het 
beoordelingscomité en wordt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de zitting van het 
beoordelingscomité bezorgd aan de initiatiefnemer en, als het gaat om een kandidaatstelling voor 
woningen of kavels die gefinancierd zijn met middelen van Vlabinvest APB of van het 
Investeringsfonds, ook aan het directiecomité.

De kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van orde van twintig kalenderdagen na de ontvangst van 
de beslissing van het beoordelingscomité.

Art. 11.
Als de beslissing over de toepassing van de absolute voorrang voor een kandidaat-huurder, -
erfpachtnemer of –koper negatief is, kan hij binnen een termijn van een maand na de ontvangst van 
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de beslissing van het beoordelingscomité een herziening van die beslissing vragen als hij nieuwe 
elementen kan aanvoeren.

Het beoordelingscomité wordt samengeroepen binnen een termijn van een maand na de ontvangst 
van de vraag tot herziening van de beslissing, vermeld in het eerste lid. Het beoordelingscomité gaat 
op basis van de nieuwe elementen na in welke mate de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper 
een recht op de absolute voorrang kan laten gelden, en neemt hierover een gemotiveerde beslissing.

De gemotiveerde beslissing van het beoordelingscomité wordt ondertekend door de voorzitter van het 
beoordelingscomité en wordt binnen een termijn van tien kalenderdagen na de zitting van het 
beoordelingscomité bezorgd aan de initiatiefnemer en, als het gaat om een kandidaatstelling voor 
woningen of kavels die gefinancierd zijn met middelen van Vlabinvest APB of van het 
Investeringsfonds, ook aan het directiecomité.

De kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van orde van twintig kalenderdagen na de ontvangst van 
de beslissing van het beoordelingscomité.

Art. 12.
Als de beslissing over de toepassing van de absolute voorrang voor een kandidaat-huurder, -
erfpachtnemer of –koper, vermeld in artikel 10, derde lid, respectievelijk artikel 11, derde lid, negatief 
is, kan hij binnen een termijn van een maand na ontvangst van de beslissing van het 
beoordelingscomité een beroep instellen bij het beroepscomité.

Het beroepscomité wordt samengeroepen binnen een termijn van een maand na ontvangst van het 
beroep, vermeld in het eerste lid. Het beroepscomité gaat op basis van het beroepschrift na in welke 
mate de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper een recht op de absolute voorrang kan laten 
gelden, en neemt hierover een gemotiveerde beslissing.

Binnen een termijn van tien kalenderdagen na de zitting deelt het beroepscomité zijn gemotiveerde 
beslissing mee aan de initiatiefnemer en, als het gaat om een kandidaatstelling voor woningen of 
kavels die gefinancierd zijn met middelen van Vlabinvest APB of van het Investeringsfonds, ook aan 
het directiecomité.

De kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de 
gemotiveerde beslissing binnen een termijn van orde van twintig kalenderdagen na de ontvangst van 
de beslissing van het beroepscomité.

Art. 13.
De beschikbaarstelling, vermeld in artikel 2, §1, eerste en tweede lid, van onderhavig provinciaal 
reglement, gebeurt binnen een termijn van twintig kalenderdagen na de ontvangst van de beslissing 
van het beoordelingscomité of van het beroepscomité.

Als het gaat om woningen of kavels die gefinancierd zijn met middelen van Vlabinvest APB of van het 
Investeringsfonds, brengt de leidend ambtenaar de initiatiefnemer op de hoogte van de
beschikbaarstelling.

Bij de beschikbaarstelling van de woningen en kavels wordt een erkenningsnummer toegekend aan 
de kandidaat-huurder, -erfpachtnemer of –koper. Dat erkenningsnummer geldt binnen het kader van 
Vlabinvest APB;

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Art. 14. Dit reglement treedt in werking op 25 februari 2014. 
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Nr. 9 Nieuw subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten
Opheffing van drie bestaande reglementen
(Directie ruimte – dienst leefmilieu)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

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

Gelet op het door de provincieraad op 17 december 2013 goedgekeurde begroting 2014-2019;

Gelet op het verslag van de vergadering van de raadscommissie ‘leefmilieu’ d.d. 18 februari 2014;

Overwegende dat deputatie in haar beleidsverklaring van 8 januari 2013 'duurzaamheid' als een 
transversaal beleidsthema aanduidde;

Overwegende dat deputatie in haar beleidsverklaring van 8 januari 2013 een klimaatneutrale provincie 
als doel vooropstelde;

Overwegende dat het subsidiereglement voor projecten van gemeenten, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en intercommunales die werken rond sensibilisatie voor afvalpreventie 
dateert van 2002 en ontoereikend is om duurzame milieu- of klimaatprojecten te ondersteunen;

Overwegende dat het subsidiereglement voor verenigingen die bijzondere projecten rond duurzaam 
bouwen, wonen, werken en leven uitvoeren dateert van 2007 en ontoereikend is om duurzame milieu-
of klimaatprojecten van gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of 
intercommunales, bedrijven, kennisinstellingen of burgers te ondersteunen;

Overwegende dat het subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse kringloop- en 
hergebruikcentra (2010) te beperkt is om als provincie nog een verschil te maken t.o.v. de andere 
ondersteuners van de Vlaams-Brabantse kringloop- en hergebruikcentra;

Overwegende dat door de stopzetting van het Milieuconvenant de provinciale financiële middelen voor 
het voeren van een milieu- en klimaatbeleid beperkt zijn;

Overwegende dat het vervangen van drie subsidiereglementen door een subsidiereglement zal leiden 
tot het efficiënter en doelgerichter inzetten van provinciale middelen om het beoogde beleid uit te 
voeren; 

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het provinciaal reglement van 19 maart 2002 voor projecten van intercommunales, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en gemeenten inzake sensibilisatie voor afvalpreventie, wordt opgeheven.
.
Art. 2

Het provinciaal reglement van 6 november 2007 voor verenigingen voor bijzondere projecten rond 
duurzaam bouwen, wonen, werken en leven, wordt opgeheven.
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Art. 3

Het provinciaal reglement van 23 november 2010 ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse 
kringloopcentra en hergebruikcentra, wordt opgeheven.

Art. 4

Het reglement, als bijlage bij dit besluit, voor duurzame milieu- en klimaatprojecten, wordt 
goedgekeurd.

Leuven, 25 februari 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter
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Provinciaal subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

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 duurzame milieu- en klimaatprojecten die een bijdrage leveren aan het behalen van 
de provinciale milieudoelstellingen zoals opgenomen in de meerjarenplanning.

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

1° Steden en gemeenten in Vlaams-Brabant;

2° Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met hoofdzetel in Vlaams-Brabant;

3° Verenigingen zonder winstoogmerk met lokale werking in Vlaams-Brabant;

4° Feitelijke verenigingen bestaande uit minstens een rechtspersoon met lokale werking in 

Vlaams-Brabant. De aanvrager van een subsidie voor een feitelijke vereniging moet 

rechtspersoonlijkheid bezitten.

Art. 3 - Voorwaarden
§ 1. De duurzame projecten die voor subsidiëring in aanmerking komen, helpen de provinciale 
milieudoelstellingen realiseren en/of dragen bij tot de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te 
worden. Een ingediend project heeft aandacht voor de sociale, economische en ecologische dimensie 
van duurzaamheid.

§ 2. Elke begunstigde kan maximaal één project per jaar voor subsidiëring indienen.

§ 3. Loon-, werkings- en investeringskosten worden als subsidiabele uitgaven beschouwd indien deze 
aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen:

1. Rechtstreeks toe te wijzen zijn aan het project;

2. Ontstaan zijn gedurende de projectperiode;

3. Noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project;

4. Effectief gemaakt zijn door de begunstigde van de subsidie, opgenomen zijn in de 

boekhouding geïdentificeerd en controleerbaar zijn.

Volgende loonkosten van eigen personeel, ook tijdelijk, worden als subsidiabele uitgaven beschouwd:

1. Brutoloon (enkel de kosten die niet door andere overheden worden gesubsidieerd);

2. Werkgeversbijdrage;

3. Eindejaarspremie, vakantiegeld.

Reis- en verblijfsvergoedingen, vergoeding woon-werkverkeer, verplichte verzekeringen en 

(medische) controles, en andere dan onder het eerste en tweede lid opgesomde kosten behoren niet 

tot de subsidiabele loon- of werkingskosten

§ 4. Een organisatie of vereniging die volledig de btw kan recupereren, mag enkel het bedrag zonder 
btw voor subsidiëring indienen. Indien een organisatie of vereniging een gedeelte van de btw kan 
recupereren, mag enkel het niet-recupereerbare deel van de btw bij het te subsidiëren bedrag 
opgeteld worden.

§ 5. De leden van een feitelijke vereniging stellen een huishoudelijk reglement (modelstatuut) op 
betreffende het doel van de vereniging, het lidmaatschap, de taakverdeling, de werking en het beheer 
van het vermogen.

§ 6. De maximum looptijd van het project bedraagt afhankelijk van de keuze van de 
subsidieaanvrager:

1° 2 jaar, lopende van 01 januari van het toekenningsjaar x tot en met 31 december van het 

jaar x+1;

2° 3 jaar, lopende van 01 januari van het toekenningsjaar x tot en met 31 december van het 

jaar x+2.
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Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° Een volledig en correct ingevuld (digitaal) aanvraagformulier;

2° Een modelstatuut/huishoudelijk reglement zoals bepaald in art.3 §5 (enkel voor feitelijke 

verenigingen); 

3° Een uitgewerkt stappenplan dat gedurende het project wordt gevolgd (digitaal in te 
dienen).

§ 2. De aanvraag kan gedurende het hele jaar voorafgaand aan het toekenningsjaar ingediend 
worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk voor 1 januari van het toekenningsjaar ingediend zijn 
om in aanmerking te komen voor de respectieve verwerkingsronde van het toekenningsjaar.

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

a) Bij voorkeur online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum 
van ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem;

b) Het per 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.

§ 4. Het subsidiepercentage van de aanvaarde kosten van het project is afhankelijk van de ingediende 
begroting. De begunstigde dient minimaal 10% uit eigen middelen (niet afkomstig van andere 
subsidies) in het project in te brengen:

Ingediende begroting Subsidiepercentage Minimale eigen inbreng 
begunstigde

≤ 10.000 euro 85%
10%10.000 euro < ingediende begroting ≤ 25.000 

euro
80%

> 25.000 euro 75%

§ 5. De aanvrager is verplicht andere niet-provinciale projectsubsidies te vermelden bij de inkomsten. 
De subsidie is niet cumuleerbaar met subsidies op basis van een ander provinciaal subsidiereglement 
of een prijs van de provincie Vlaams-Brabant.

§ 6. Het toegekende subsidiebedrag bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 75.000 euro/project.

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

§ 2. De beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende projecten op hun globale kwaliteit en 
realiseerbaarheid en hanteert hiervoor de opgesomde beoordelingscriteria uit de paragrafen 3 en 4 
van dit artikel. Aan de beoordelingscriteria van §3 moet voldaan worden. De criteria van §4 zijn extra 
criteria die de beoordeling van het project positief kunnen beïnvloeden.

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

1° Een significante bijdrage leveren aan het realiseren van de acties opgenomen in de 

actieplannen ‘Klimaat’ en ‘Duurzaamheid’ van de beleidsdoelstelling ‘Ruimte’, zoals deze 

beschreven staan in het provinciale beleidsrapport en de provinciale meerjarenplanning 

2014-2019 (Het provinciale beleidsrapport en de provinciale meerjarenplanning zijn 

opvraagbaar bij de dienst leefmilieu: leefmilieu@vlaamsbrabant.be of 016 – 26 72 38);

2° De beoogde doelstellingen en de te verwachten resultaten van het ingediende project;

3° Een invulling geven aan de ecologische dimensie van duurzaamheid. De sociale en 

economische dimensie moeten zo veel mogelijk geïntegreerd worden in het project. 

Indien een integratie van geen van beide dimensies mogelijk is, wordt de reden hiervoor 

toegelicht; 
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4° Een duidelijke gemeentelijke, intergemeentelijke of provinciale uitstraling hebben, met 

een focus op Vlaams-Brabant;

5° Een bijdrage leveren aan het creëren van maatschappelijk draagvlak m.b.t. 
duurzaamheid, klimaat & milieu: duidelijke sensibilisatie- of educatieve waarde hebben;

6° Rekening houden met de participatie en betrokkenheid van de doelgroep;
7° Rekening houden met de accenten en specifieke doelstellingen die de deputatie jaarlijks 

kan vastleggen. De beleidsaccenten van het toekenningsjaar blijven gelden gedurende 
de volledige projectperiode (2 of 3 jaar). Deze geldende accenten worden vermeld op het 
digitale aanvraagformulier dat de aanvrager verplicht dient te gebruiken (Art. 4 §1-1°). 

§ 4. Bij de beoordeling van de aanvragen en de bepaling van de aard en de omvang van de 
provinciale projectsubsidie worden volgende optionele criteria extra gewaardeerd:

1° Samenwerking met en tussen verschillende lokale actoren;
2° Een duidelijke doelstelling voor de CO2-reductie. De CO2-reductie is meetbaar en past 

binnen de lokale (gemeentelijke of provinciale) doelstellingen rond klimaatneutraliteit. 
3° Aansluiting bij provinciale projecten zoals ‘Vlaams-Brabant klimaatneutraal’;

4° Een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter, in het algemeen of specifiek voor 

Vlaams-Brabant;

5° Integratie van meerdere milieu- en duurzaamheidsthema’s; 

6° Toepassing van een participatieve methodologie;

7° Multiplicatoreffect: het project en de ontvangen middelen dragen bij tot het genereren van 

een veelvoud aan (financiële) middelen en mogelijkheden;

8° Herhaalbaarheid: het uitgewerkte project kan met een minimum aan aanpassingen door 

een andere actor uitgevoerd worden;

9° Visibiliteit: projecten resulteren in zichtbare realisaties.

§ 5. De beoordelingscommissie duurzame milieu- en klimaatprojecten wordt als volgt samengesteld:
 2 externe deskundigen m.b.t. duurzaamheid en klimaat;
 3 afgevaardigden van de provinciale dienst leefmilieu, waarvan een voorzitter.

Het secretariaat wordt verzekerd door de provinciale dienst leefmilieu.

§ 6. Indien de beschikbare financiële middelen ontoereikend zijn om alle aanvaarde projecten te 
subsidiëren, zal de beoordelingscommissie de projecten rangschikken op basis van de beoordelingen. 
Deze rangschikking zal bepalen welke projecten gesubsidieerd worden. Het laatste project dat een 
subsidie kan ontvangen is dat project dat nog met het beschikbare budget kan opgenomen worden.

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

Art. 6 - Betalingsmodaliteiten
§ 1. Voor 2-jarige projecten: Een voorschot van 50% wordt vereffend bij toekenning, het saldo wordt 
vereffend na controle van de bewijsstukken.

§ 2. Voor 3-jarige projecten: Een voorschot van 50% wordt vereffend bij toekenning, een tweede schijf 
van 25% wordt uitbetaald in het 2

e
jaar van de projectperiode als op 31 augustus van het 2

e

projectjaar blijkt dat de stappen in het stappenplan gerespecteerd worden. Het saldo wordt berekend 
op basis van de effectief gemaakte kosten voor de realisatie van het project. 

§ 3. De totale subsidie kan nooit hoger zijn dan het toegekende subsidiepercentage van de door 
bewijsstukken aangetoonde reële prijs.

§ 4. De provinciale subsidie wordt na goedkeuring door de deputatie overgeschreven op de door de 
aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 7 - Algemene bepalingen
§ 1. Op alle campagnemateriaal (actiemateriaal en communicaties / digitaal en niet-digitaal) wordt 
minimaal het provinciaal logo en ‘met de steun van de provincie Vlaams-Brabant’ vermeld. 
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Indien het project aansluit bij een specifiek Vlaams-Brabant project, wordt dit projectgebonden 
logo/label ook vermeld.

§ 2. Campagnemateriaal wordt vooraf ter goedkeuring aan het provinciebestuur voorgelegd
via e-mail, fax of ander middel. 

§ 3. Campagnemateriaal waarbij geen rekening werd gehouden met bovenstaande voorwaarden uit 
§1 en §2, kan niet ingebracht worden voor een provinciale subsidie. 

§ 4. Significante inbreuken tegen de bepalingen uit §1 en §2 kunnen leiden tot het gedeeltelijk of 
volledig weigeren van een subsidie. Reeds uitbetaalde voorschotten kunnen teruggevorderd worden.

§ 5. Gezamenlijke persinitiatieven worden met het provinciebestuur afgesproken. Grotere door de
provincie ondersteunde publicaties worden voorzien van een provinciaal voorwoord of
evenwaardig.

§ 6. Indien de provinciale steun niet vermeld wordt in een mediabericht (geschreven pers, website en 
sociale media), kan de provincie Vlaams-Brabant als subsidieverstrekker eisen om deze niet-
vermelding recht te zetten in gelijkaardige media op een gelijkaardige wijze.

§ 7. De vorderingen, moeilijkheden en realisaties van het project worden op regelmatige tijdstippen
ter bespreking voorgelegd aan de provinciale dienst leefmilieu.

§ 8. Van het campagnemateriaal worden kwaliteitsfoto's of voorbeeldexemplaren toegevoegd. 

§ 9. Het project wordt uitgevoerd conform het aanvraagdossier en de eventueel vermelde
opmerkingen door het provinciebestuur. 

§ 10. Elke partij blijft eigenaar van de projectresultaten die voortkomen uit het werk dat is uitgevoerd 
door die partij (of haar verbonden entiteiten of haar onderaannemer(s)).

Wanneer verschillende partijen gezamenlijk het werk uitvoeren dat projectresultaten (i.e. het geheel 
van de bijkomende kennis die bereikt werd door de uitvoeringen binnen het kader van het project) 
genereert 
en de bijdrage tot of de kenmerken van deze projectresultaten ondeelbaar zijn waardoor het 
onmogelijk is om deze op te splitsen in het kader van het verwerven en in stand houden van de 
gepaste intellectuele eigendomsbescherming, worden deze projectresultaten de gemeenschappelijke 
eigendom van alle betrokken partijen.

§ 11. De projectresultaten worden ten laatste 6 maanden na afronding van het project 
gecommuniceerd door de projectaanvrager. De communicatie van de projectresultaten gebeurt in 
samenspraak met de provincie Vlaams-Brabant.

§ 12. De provincie Vlaams-Brabant en alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een project, 
beschikken over het gebruiksrecht van alle projectresultaten, met inbegrip van de mogelijkheid tot 
reproductie, distributie en adaptatie, evenals het recht om afgeleide projecten te ontwikkelen.

§ 13. Indien de projectresultaten in andere besturen of organisaties worden gebruikt of voortgezet, 
wordt op alle campagnemateriaal minimum het provinciaal logo en ‘ontwikkeld met steun van de 
provincie Vlaams-Brabant’ vermeld.

Art. 8 - 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:
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a) een overzichtelijke oplijsting van alle gerealiseerde doelstellingen en behaalde 
resultaten;

b) een kort evaluatieverslag over de volledige projectperiode volgens een vooraf ter 
beschikking gesteld rapporteringssjabloon;

c) een gedetailleerde afrekening die alle relevante financiële informatie op een 
overzichtelijke wijze bevat;

d) een digitaal exemplaar van alle rekeningen en facturen die voor subsidiëring werden 
ingediend;

e) een overzicht van alle communicatie over het gesubsidieerde project;
f) 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 §2-3° 
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 van alle projectjaren.

§ 4. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk op 1 juli van het jaar volgend op het laatste werkingsjaar 
waarvoor de subsidie toegekend wordt, ingediend worden via de wijze beschreven in artikel 4 §3 a. en 
b.

Art. 9 - 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 8 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 twee 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 
het toegekende subsidiepercentage op basis van de door 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. 10 - Opheffingsbepalingen
De volgende subsidiereglementen worden opgeheven:

1° Provinciaal subsidiereglement voor verenigingen voor 'bijzondere projecten rond duurzaam 
bouwen, wonen, werken en leven' (6 november 2007)

2° Provinciaal subsidiereglement voor projecten van intercommunales, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en gemeenten inzake sensibilisatie voor afvalpreventie (19 
maart 2002)

3° Provinciaal subsidiereglement ter ondersteuning van de Vlaams-Brabantse kringloopcentra 
en hergebruikcentra (23 november 2010)

Art. 11 - Overgangsbepalingen
1° De subsidies die op de datum van inwerkingtreding reeds werden toegekend ter uitvoering 

van een van de opgeheven subsidiereglementen worden overeenkomstig deze 
reglementen uitbetaald.

2° Voor de verwerkingsronde van 2014 van de subsidieaanvragen op basis van het nieuwe 
reglement, komen alle aanvragen die uiterlijk voor 1 augustus 2014 werden ingediend in 
aanmerking voor het toekenningsjaar 2014.
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3° De projectperiodes van de goedgekeurde projecten die voor 1 augustus 2014 werden 
ingediend, lopen uitzonderlijk van 1 juni 2014 t.e.m. 31 december 2015 (1,5 jaar i.p.v. 2 
jaar) of 31 december 2016 (2,5 jaar i.p.v. 3 jaar).

Art. 12 - Inwerkingtreding
Het reglement treedt op 01 juni 2014 in werking.
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Nr. 10 Wijziging van het provinciaal reglement ter ondersteuning van 
infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving (projectsubsidie 
schoolomgevingen)
(Directie ruimte – dienst mobiliteit)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42 § 3 en 43 § 2, 2° van het Provinciedecreet;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 20 december 2011 ter ondersteuning van 
infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen);

Overwegende dat dit reglement tot doel heeft veilige en duurzame school- en woon-
schoolverplaatsingen te bevorderen;

Op 102MOB01/001/001/6640 is een krediet van 100.000 euro in het budget van jaar 2014, 101.000 
euro in het budget van jaar 2015, 102.010 euro in het budget van jaar 2016, 103.030 euro in het 
budget van jaar 2017, 104.060 euro in het budget van jaar 2018 en 105.100 euro in het budget van 
jaar 2019 voorzien voor de gereglementeerde subsidie aan scholen of gemeenten voor de 
herinrichting van de schoolomgeving. Deze investeringssubsidie maakt deel uit van de 
investeringsenveloppe Ruimte;

Gelet op het advies van de commissie ruimtelijke ordening, verkeer en mobiliteit;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving 
(projectsubsidie schoolomgevingen) van 20 december 2011 wordt opgeheven.

Art. 2 

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers 
en trappers op prioritaire schoolroutes, als bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 3

Als overgangsbepaling geldt dat het provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele 
ingrepen in de schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen) integraal van toepassing blijft op
alle subsidies die definitief zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen van dat reglement.

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers 
en trappers op prioritaire schoolroutes is van toepassing op alle subsidieaanvragen die worden 
toegekend vanaf de inwerkingtreding van dat reglement.

Leuven, 18 maart 2014

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 maart 2014
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Provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen ten behoeve van 
stappers en trappers op prioritaire schoolroutes

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 infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers en trappers op prioritaire 
schoolroutes.

Art. 2 – Definities

Onder 'prioritaire schoolroute' wordt verstaan de prioritaire en veiligste woon-schooltrajecten die 
meerdere scholieren te voet of met de fiets afleggen en die worden weergegeven op een 
schoolroutekaart, met de onvermijdelijke knelpunten en de beveiligde verkeerssituaties. 

Art. 3 - Begunstigden

§ 1. De subsidie kan toegekend worden aan elke gemeente die gelegen is in de provincie Vlaams-
Brabant.
Het domein waarop de herinrichting plaatsheeft, is eigendom van de gemeente, betreft een private 
eigendom waarvoor reeds een onteigeningsplan is opgesteld, betreft een onroerend goed waarop de 
gemeente een zakelijk recht heeft of betreft een privé-eigendom met een publiek recht van doorgang.

§ 2. De subsidie kan toegekend worden aan elke school / onderwijsinstelling voor basisonderwijs of 
secundair onderwijs met vestigingsplaats in de provincie Vlaams-Brabant. Het domein waarop de 
herinrichting plaatsheeft, is eigendom van de school of betreft een onroerend goed waarop de school 
een zakelijk recht heeft.

Art. 4 - Voorwaarden

§ 1. Infrastructurele ingrepen komen in aanmerking voor subsidiëring wanneer ze cumulatief voldoen 
aan de volgende minimumvoorwaarden:

1° de beoogde infrastructurele ingrepen bevorderen de verkeersveiligheid voor stappers en 
trappers in de schoolomgeving en / of op prioritaire schoolroutes;

2° de beoogde infrastructurele ingrepen bevorderen duurzame woon-schoolverplaatsingen 
waarbij rekening wordt gehouden met het STOP-beginsel en absolute prioriteit gaat naar 
Stappen en Trappen;

3° de beoogde infrastructurele ingrepen maken deel uit van een integraal maatregelenpakket ter 
herinrichting van de schoolomgeving.

§ 2. Enkel gerichte infrastructurele ingrepen die de doelstellingen vermeld in § 1 realiseren, komen in 
aanmerking voor subsidiëring.

Als 'gerichte infrastructurele ingrepen' kunnen, op een niet-limitatieve wijze, worden begrepen: 
1° heropening of herwaardering van een buurt- of voetweg die een belangrijke schakel vormt in 

de woon-schoolroutes;
2° inrichting en/of signalisatie van een (tijdelijke) schoolstraat;
3° beveiliging of verkorting van oversteekplaatsen;
4° geleidende en beschermende infrastructuur;
5° inrichting voetgangerszone;
6° verlaagde boordstenen op fietsroute;
7° fietsenstalling.
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§ 3. Worden niet beschouwd als onder § 2 vermelde ingrepen:
1° autogerichte ingrepen (heraanleg of aanleg parkeerplaatsen, kiss-&-ride);
2° ingrepen die de inrichtingsprincipes van de categorie van de weg overtreffen;
3° vervanging van de volledige wegconstructie (nieuwe onderfundering en fundering en 

verharding) over de volledige oppervlakte van de schoolbuurt;
4° ingrijpende wijziging van het volledige lengteprofiel;
5° wijziging van het volledige tracé van de weg;
6° aanleg van of aanpassing aan DWA-riolering en RWA-riolering;
7° herinrichting van een plein waarbij de klemtoon ligt op de verfraaiing en die slechts in 

ondergeschikte orde de toegang tot de school verbetert;
8° gebruik van luxematerialen.

§ 4. Volgende uitgaven komen niet voor subsidiëring in aanmerking:
1° studiekosten uitgevoerd door het studiebureau (met btw), door de gemeente (zonder btw) en / 

of door de school (zonder btw):
a) start- en projectnota en alle studievereisten m.b.t. het ontwerp;
b) topografische opmetingen;
c) plan van de bestaande toestand;
d) eventueel grondonderzoek;
e) samenstelling van het technisch gedeelte van eventuele onteigeningsdossiers (plan, 

opzoekingen, tabel, opstallen, bodemattesten, terreinmarkering en documentatie over 
de onteigeningen zoals foto's);

f) uitvoeringsplannen;
g) bijzonder bestek;
h) dossier bouwaanvraag;
i) gunningsprocedure;

2° toezichtskosten uitgevoerd door het studiebureau (met btw), door de gemeente (zonder btw) 
en / of door de school (zonder btw):

a) werftoezicht inclusief proefkosten;
b) voorlopige en definitieve oplevering;

3° administratieve kosten en personeelskosten.

§ 5. De aanvrager moet beschikken over de vereiste wettelijke vergunningen en voldoen aan de 
voorschriften ter zake, meer in het bijzonder met de wetgeving op de stedenbouw, ruimtelijke ordening 
en milieuwetgeving.

§ 6. De herinrichting mag niet in aanmerking komen voor subsidiëring door het Vlaams Gewest via 
samenwerkingsovereenkomst V voor de aanleg of herinrichting van een schoolbuurt aan een 
gewestweg door de gemeente of voor subsidiëring van projecten op gemeentewegen gericht op de 
beveiliging van schoolbuurten.

§ 7. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 80% van de totale kostprijs van de werken die in 
aanmerking komen voor subsidiëring. De subsidie is evenwel beperkt tot 50.000 euro per 
vestigingsplaats van een onderwijsinstelling voor basisonderwijs (kleuterschool en / of lagere school) 
of secundair onderwijs.

§ 8. Indien de totale kostprijs van de werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, minder dan 
5.000 euro bedraagt, komt het project niet in aanmerking voor subsidiëring.

§ 9. De totale kostprijs omvat de volgende onderdelen:
1° kosten van de werken voor de herinrichting (volgens inschrijvingsprijs van de aannemer of op 

basis van de aankoopbewijzen van het materiaal) die in aanmerking komen voor subsidiëring 
(zie artikel 2, § 1);

2° eventuele prijsherzieningen, verrekeningen, bijakten of bijwerken;
3° btw.

§ 10. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidie en andere subsidies mag niet meer 
bedragen dan 100% van de uiteindelijke totale kostprijs, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de 
provinciale subsidie verminderd worden.
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Art. 5 - Aanvraagprocedure

§ 1. Afhankelijk van het domein waarop de infrastructurele ingrepen worden uitgevoerd, wordt de 
subsidieaanvraag ingediend door de gemeente of door de school, zoals volgt:

1°  Het aanvraagdossier wordt ingediend door de gemeente indien de infrastructurele ingrepen 
uitsluitend op het domein van de gemeente of deels op het domein van de gemeente en 
deels op het domein van de school worden uitgevoerd. 

2°  Het aanvraagdossier wordt ingediend door de school indien de infrastructurele ingrepen 
uitsluitend op het domein van de school worden uitgevoerd.

§ 2. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:
1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° een gedetailleerde knelpuntenanalyse en maatregelenpakket om de schoolomgeving 

integraal (verkeers)veiliger en duurzamer her in te richten. De gedetailleerde 
knelpuntenanalyse en het maatregelenpakket zijn gezamenlijk opgesteld door de gemeente, 
de school en de provincie en in voorkomend geval door andere betrokken partijen;

3° een gedetailleerde weergave van inspraakmomenten voor alle actoren bij de opmaak van 
de knelpuntenanalyse (zoals schoolteam, leerlingen, ouders, buurtbewoners, gemeente, 
politie, provincie);

4° een gedetailleerde raming van de totale kostprijs van de werken, met een duidelijk 
onderscheid van de kostprijs van de werken die op het domein van de gemeente worden 
uitgevoerd en de kostprijs van de werken die op het domein van de school worden 
uitgevoerd;

§ 3. De werken die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden in een afzonderlijk hoofdstuk van 
het aanvraagdossier ondergebracht, met een duidelijk onderscheid van de werken die op het domein 
van de gemeente worden uitgevoerd en de werken die op het domein van de school worden 
uitgevoerd.

§ 4. De aanvraag kan enkel digitaal ingediend worden. Volgende wijzen zijn mogelijk:
1° online via www.vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst 

overeen met de datum van registratie in het provinciaal systeem;
2° per mail: het volledige aanvraagdossier wordt per mail verzonden 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. 6 - Beoordelingsprocedure

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

§ 2. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet.

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

Art. 7 – Berekening van de subsidie

Het bedrag van de subsidie wordt berekend zodra alle partijen overeenstemming hebben bereikt over 
het project en er een gedetailleerde raming van de totale kostprijs van de werken kan worden 
gemaakt, met een duidelijk onderscheid van de kostprijs van de werken die op het domein van de 
gemeente worden uitgevoerd en de werken die op het domein van de school worden uitgevoerd.

Art. 8 - Betalingsmodaliteiten

§ 1. Indien de infrastructurele ingrepen uitsluitend op het domein van de gemeente worden uitgevoerd, 
wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% vereffend aan de gemeente. 
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Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend aan de gemeente.

§ 2. Indien de infrastructurele ingrepen uitsluitend op het domein van de school worden uitgevoerd, 
wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% vereffend aan de school. 

Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend aan de school.

§ 3. Indien de infrastructurele ingrepen deels op het domein van de gemeente en deels op het domein 
van de school worden uitgevoerd, wordt bij toekenning van de subsidie een voorschot van 50% 
vereffend deels aan de gemeente en deels aan de school naar rato van ieders aandeel in de kostprijs 
van de werken. 

Het saldo wordt na controle van de bewijsstukken vereffend deels aan de gemeente en deels aan de 
school naar rato van ieders aandeel in de kostprijs van de werken.

§ 4. Het gedeelte van de provinciale subsidie dat toekomt aan de gemeente, wordt overgeschreven op 
de door de gemeente vermelde post- of bankrekening.

§ 5. Het gedeelte van de provinciale subsidie dat toekomt aan de school, wordt overgeschreven op de 
door de school vermelde post- of bankrekening.

Art. 9 - 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 / geven de begunstigde(n) 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 afrekening op het invulformulier dat hiervoor ter beschikking is of 

met een eigen versie indien dit dezelfde informatie op een overzichtelijke wijze bevat. 
De rekeningen en facturen kunnen opgevraagd worden gedurende de periode van 
één jaar na het indienen van de bewijsstukken;

c) de rekeningen / facturen;
d) 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., 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 zes maanden na het einde van het project ingediend worden 
op de wijze beschreven in artikel 4, § 5.

Art. 10 - Sancties

§ 1. De subsidies worden voorwaardelijk toegekend.

§ 2. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant kan de onder § 3. vermelde sancties opleggen 
indien de begunstigde(n):

1° een of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleeft /naleven;
2° onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt / verstrekken aan de provinciale overheid;
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3° de in artikel 7, § 4. voorgeschreven termijn voor het indienen van de bewijsstukken niet 
naleeft / naleven.

§ 3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief t.a.v. de begunstigde(n), zoals bedoeld in 
artikel 2 van dit reglement, worden opgelegd:

1° de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde subsidie;
2° de stopzetting van de verdere uitbetaling van de toegekende subsidie;
3° de uitsluiting van de begunstigde(n) voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement 

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

§ 4. Indien de werkelijk betaalde prijs voor de gerealiseerde handeling of activiteit lager ligt dan het 
toegekende subsidiebedrag, dan zal de subsidie ambtshalve verminderd worden tot 80% van de op 
basis van de bewijsstukken aangetoonde reële prijs. In dat geval moet het te veel ontvangen 
subsidiebedrag door de begunstigde(n) op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald worden aan de 
provincie.

Art. 11 - Opheffingsbepalingen

Het provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving 
(project-subsidie schoolomgevingen), goedgekeurd door de provincieraad op 13 december 2011, 
wordt opgeheven.

Art. 12 – Overgangsbepalingen

§ 1. Op alle subsidies die definitief zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal 
reglement van 13 december 2011 ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de 
schoolomgeving, blijven de bepalingen van het voornoemde reglement van 13 december 2011 
integraal van toepassing.

§ 2. Dit reglement is van toepassing op subsidieaanvragen vanaf de inwerkingtreding van dit 
reglement.

Art. 13 - Inwerkingtreding

Dit reglement treedt onmiddellijk in werking.
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