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Nr. 35 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet
(Staf – griffiedienst)

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 9 december 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 146 Machtiging openbare verkoop perceel te Merchtem 3de afdeling 
sectie I 66 L/deel, opp: 1ha66a68ca:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 147 Reglement voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle 
gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen: 
goedkeuring van het voorstel van wijzigingen: 
goedkeuring

3 Voorstel nr. 148 Voorstel van budget 2015 en meerjarenplanning van het autonome 
provinciebedrijf VERA:
goedkeuring

4 Kennisgeving nr. 149 Vijfde reeks interne kredietaanpassingen 2014:
kennisname

5

6

Voorstel nr. 150

Voorstel 151

Buitengebruikstelling van defecte,verouderde, onbruikbare,gestolen 
vaste activa:
goedkeuring

Ontwerp van het budget 2015 en meerjarenplanning:
algemene bespreking

7 Voorstel nr. 152 Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE): buitengewone 
algemene vergadering van 16 december 2014:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 153 Intergemeentelijke vereniging IGO: afvaardiging algemene vergadering 
op 19 december 2014:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 154 Intercommunale Maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van de 
Vallei van de Woluwe:
aanwijzing van een provinciaal vertegenwoordiger voor de 
buitengewone algemene vergadering van 18 december 2014 en bijzonder 
mandaat aan deze vertegenwoordiger:
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goedkeuring

10 Kennisgeving nr. 158 Artikel 57 §4 bis van het Provinciedecreet - geactualiseerd overzicht van 
de wijzigingen van de verenigingen, stichtingen en vennootschappen 
waarin de provincie deelneemt:
kennisname

11 Voorstel nr. 159 Vervanging twee effectieve leden, vier plaatsvervangende leden en de 
secretaris van de Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening:
goedkeuring

Besloten vergadering

12 Voorstel nr. 145 Machtiging onderhandse aankoop van de percelen te Leuven 5de 
afdeling sectie I 59 C, I 59 D en I 30 L:
goedkeuring

Leuven, 16 december 2014

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

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van woensdag 10 december 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 151 Ontwerp van het budget 2015 en meerjarenplanning:
bespreking en toelichting

Leuven, 16 december 2014
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Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT

Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het Provinciedecreet

Overzichtslijst van de raadsbesluiten van dinsdag 16 december 2014

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 151 Ontwerp van het budget 2015 en meerjarenplanning:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 155 Vlabinvest APB – Ontwerp van Provincieraadsbesluit inzake de 
vaststelling van de verkoopprijzen van Vlabinvestgronden en –kavels en 
inzake vaststelling van de bijzondere voorwaarden op te nemen in de 
verkoopovereenkomsten bij de verkoop van een kavel en bij de verkoop 
van een woning met de bijbehorende grond:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 156 Vlabinvest – budgetvoorstel 2015 en meerjarenplanning 2014-2019:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 157 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor Noord-
Zuidprojecten:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 160 Goedkeuring overeenkomst tot overdracht van de provinciale dienst 
onthaalbeleid-inburgering, het provinciaal integratiecentrum en de tolk- 
en vertaaldienst naar het Vlaams agentschap Integratie en Inburgering:
goedkeuring

Leuven, 18 december 2014

Deze overzichtslijst van de raadsbesluiten wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.
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Nr. 36 Reglement voor de ondersteuning van het onderhoud van waardevolle 
gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen: 
goedkeuring van het voorstel van wijzigingen
Directie vrije tijd – dienst cultuur

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet; 

Gelet op het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van onderhoud van waardevolle gebouwen en 
klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen, goedgekeurd door de provincieraad op 19 november 
2011; 

Overwegende dat bij de toepassing van dit reglement is gebleken dat 1) de onderhoudswerken die onder 
categorie 1 vallen en die uitvoerbaar zijn door de monumentenploegen uitgebreid kunnen worden en 2) dat de 
info over het subsidiëren van vooronderzoek en de behandelingsprocedure meer expliciet gesteld moet worden.

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

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van onderhoud van waardevolle gebouwen en klein 
historisch erfgoed in beheer van openbare besturen, goedgekeurd op 19 november 2013, wordt als volgt 
gewijzigd: 

- Artikel 3, §2 (categorie 1) wordt vervangen als volgt:
6° Werken aan Klein Historisch Erfgoed:

• gebouw met beperkte omvang (bv. kapel): herstel- en onderhoudswerken aan dakbedekking, 
regenwaterafvoer, muurwerk

• grafteken, (oorlogs)monument, schandpaal, … :
o  constructieve delen: zacht reinigen van natuursteen, baksteen, beton; roestvrij maken en 

afwerkingslaag aanbrengen op ijzeren onderdelen; beschermlagen aanbrengen op houten 
kruisen; water werende afdekkingen herstellen;

o decoratieve delen: zacht reinigen en terug bevestigen van elementen in brons, koper, zamak; 
ontroesten en aanbrengen van beschermlaag op onderdelen in gietijzer, smeedijzer en staal;

o plantvrij maken/houden; kleine voegen en barsten dichten met aangepaste mortel.

- Aan artikel 3, §2 (categorie 2) wordt toegevoegd: 
1° […] en het onderzoek van een als waardevol erkende begraafplaats / kerkhof in functie van de opmaak van 
een inventaris van de waardevolle graftekens.

- Artikel 5, §2 (categorie 1) wordt als volgt gewijzigd:
De dossierbeheerder vraagt voor de werken waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd een offerte en 
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uitvoeringstermijn aan de monumentenploegen, waarmee een raamcontract is afgesloten. De uitvoering kan 
starten na goedkeuring door de deputatie en na plaatsing van de opdracht. De opdrachten aan de 
monumentenploegen kunnen worden toegewezen tot uitputting van het hiervoor bestemde krediet.

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

Leuven, 9 december 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, 18 december 2014
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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:

1° 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

2° 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° Werken aan Klein Historisch Erfgoed:
a. gebouw met beperkte omvang (bv. kapel): herstel- en onderhoudswerken aan 

dakbedekking, regenwaterafvoer, muurwerk;
b. grafteken, (oorlogs)monument, schandpaal, … :

- constructieve delen: zacht reinigen van natuursteen, baksteen, beton; roestvrij maken 
en afwerkingslaag aanbrengen op ijzeren onderdelen; beschermlagen aanbrengen op 
houten kruisen; water werende afdekkingen herstellen;

- decoratieve delen: zacht reinigen en terug bevestigen van elementen in brons, koper, 
zamak; ontroesten en aanbrengen van beschermlaag op onderdelen in gietijzer, 
smeedijzer en staal;

- plantvrij maken/houden; kleine voegen en barsten dichten met een aangepaste mortel.
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 en het onderzoek van een als waardevol erkende 
begraafplaats / kerkhof in functie van de opmaak van een inventaris van de waardevolle 
graftekens.

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, 
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ontmossen, behandelen tegen opstijgend vocht en alle andere behandelingen met water 
werende en materiaal conserverende 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 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:
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a) 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 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:
a) 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.
b) Het afgeven van het aanvraagdossier aan de balie tijdens de openingsuren van het 

provinciehuis. In dit geval kunt u een ontvangstbewijs vragen.
§ 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 voor de werken waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd een offerte en 
uitvoeringstermijn aan de monumentenploegen, waarmee een raamcontract is afgesloten. De uitvoering kan 
starten na goedkeuring door de deputatie en na plaatsing van de opdracht. 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.



230

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 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:

1° Aangesloten zijn of zich aansluiten bij Monumentenwacht Vlaams-Brabant.
2° 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.

3° 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.

4° 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.

5° De subsidie niet te gebruiken voor enig ander oogmerk dan dat waarvoor ze verleend werd.
6° De onderhoudssubsidie geheel noch gedeeltelijk cumuleren met enige andere bijdrage van het 

provinciebestuur die dezelfde bestemming heeft als bepaald in dit besluit.
7° 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.

8° 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.
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§ 4. De aanvragen voor werken CATEGORIE 1 kunnen pas worden behandeld nadat het raamcontract gegund is.

Art. 8 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
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Nr. 37 Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor Noord-
Zuidprojecten
Directie mens – dienst diversiteit, gezondheid en gelijke kansen

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 3 van het Provinciedecreet;

Gelet op de artikelen 192 en 193 van het Provinciedecreet;

Gelet op het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor 
projecten in het zuiden' enerzijds en het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
ontwikkelingssamenwerking voor educatieve initiatieven in het noorden' goedgekeurd door de provincieraad op 
10 december 2008;

Gelet op de inschrijving van een krediet van 437.780 euro op 103DIV02/003/002/6490 in het budget van 2015;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies 
voor ontwikkelingssamenwerking voor projecten in het zuiden' en het 'Provinciaal reglement inzake de 
toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor educatieve initiatieven in het noorden', beide 
goedgekeurd door de provincieraad op 10 december 2008 op te heffen;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor projecten 
in het zuiden' en het 'Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor 
ontwikkelingssamenwerking voor educatieve initiatieven in het noorden', beide goedgekeurd door de 
provincieraad op 10 december 2008, wordt opgeheven.

Art. 2
Het ‘Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor Noord-Zuidprojecten', als bijlage bij dit 
besluit, wordt goedgekeurd en treedt op 1 januari 2015 in werking.

Leuven, 9 december 2014

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) An HERMANS
provinciegriffier voorzitter
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Dit besluit van de provincieraad wordt opgenomen in het Bestuursmemoriaal van de provincie.

Leuven, 18 december 2014
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Provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor Noord-Zuidprojecten

Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

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 Noord-
Zuidprojecten gericht op de bevordering van internationale samenwerking en op de verbreding van het draagvlak 
voor internationale solidariteit. De gesubsidieerde projecten beogen directe en reële lotsverbetering in het Zuiden 
en zijn relevant in het Noorden, zij het door het versterken van wereldburgerschap, zij het door hun innovatieve 
aanpak of de wijze waarop ze nieuwe, succesvolle samenwerkingsverbanden stimuleren.

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

1° erkende ngo’s;
2° bij het 4de pijlersteunpunt geregistreerde 4de pijlerorganisaties met rechtspersoonlijkheid. 

Hoofdstuk II: Criteria en verplichtingen

Art. 3: Ontvankelijkheidscriteria
Om ontvankelijk te zijn, moet de subsidieaanvraag aan volgende criteria beantwoorden:

1. De aanvrager is een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in de provincie Vlaams-Brabant of een ngo 
met maatschappelijke zetel in België, die op projectbasis samenwerkt met rechtspersonen, coöperatieven of 
feitelijke verenigingen uit het Zuiden. Er is een financiële of logistieke inbreng van de organisatie of 
doelgroep uit het Zuiden;

2. De doelstellingen, de doelgroepen, de te nemen initiatieven en de omvang en duur van het project moeten 
duidelijk omschreven zijn. Voor projecten die het voorgaande jaar al liepen, wordt de evolutie van de 
activiteit per criterium in het voortgangsverslag duidelijk weergegeven;

3. Het project kan een transparante boekhouding voorleggen waarin inkomsten en uitgaven gedetailleerd en 
overzichtelijk worden voorgesteld. De activiteiten waarvoor subsidies worden gevraagd, moeten 
afzonderlijk en ondubbelzinnig aangegeven worden bij de voorstelling van het project, vergezeld van een 
duidelijke begroting. Andere (beoogde) financieringsbronnen worden duidelijk vermeld zodat blijkt dat er 
geen dubbele financiering is;

4. De aanvrager van de subsidie kan een actieve werking ter verbreding van het draagvlak voor internationale 
solidariteit in het Noorden aantonen. De aanvrager organiseert zelf publieke activiteiten, bij voorkeur in 
samenwerking met andere partners uit het Noorden, waarbij het project waarvoor de subsidie wordt 
gevraagd op een actieve manier in de kijker wordt geplaatst; 

5. De aanvrager beschikt over een publiek toegankelijke website met actuele informatie over het project.

Art. 4: Inhoudelijke criteria
De beoordeling van de subsidieaanvragen gebeurt op basis van de volgende inhoudelijke criteria:

1. Het project linkt activiteiten in het Noorden aan activiteiten in het Zuiden en draagt bij tot het verbreden van 
het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. De nadruk moet liggen op universele 
waarden en complementariteit tussen Noord en Zuid; 

2. Het project moet ontwikkelingsrelevant zijn, dit betekent dat het bijdraagt tot een structurele en duurzame 
positieverbetering van groepen en individuen uit arme bevolkingscategorieën in het Zuiden en dat het een 
antwoord biedt op lokale behoeften;

3. Het project is gericht op de participatie van de doelgroep in het Noorden en in het Zuiden; 
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4. Er wordt gestreefd naar maximale effectiviteit: doelgerichtheid. Per resultaatgebied worden een aantal 
indicatoren gedefinieerd. Er bestaat een evenwichtige verhouding tussen de ingezette middelen en personen 
en de verwachte resultaten.

5. Duurzaamheid moet een uitgangspunt zijn: er wordt gestreefd naar blijvende positieve resultaten en 
diversificatie van projectmiddelen zodat het project na de beëindiging van de externe ondersteuning op 
eigen kracht verder kan;

6. Het project verenigt verschillende actoren uit Noord en Zuid waardoor er een dynamiek ontstaat die verdere 
samenwerking stimuleert en aanzet tot innovatie en creativiteit.

Art. 5: Criteria m.b.t. subsidieerbaarheid 
§1. Het subsidiebedrag dat toegekend wordt, kan maximaal 70 % bedragen van het totale budget voor het 
ingediende project. De ondersteuning van het provinciebestuur is complementair met cofinanciering door andere 
overheden;
§2. Volgende persoonsgebonden uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

1° reis- en verblijfskosten van de organisatie uit het Noorden;
2° lonen van buitenlandse coöperanten.

§3. Volgende uitgaven komen eveneens niet in aanmerking voor subsidiëring: 
1° kosten die gemaakt zijn voor de datum dat het project ingediend werd;
2° kosten die eigen zijn aan de reguliere werking van de aanvrager. 

Hoofdstuk III: Toekenningsmodaliteiten

Art. 6: Subsidiebedrag en -duur
§1. De deputatie kent een subsidie toe die maximaal 20.000 euro bedraagt per jaar en per aanvrager.

§2. De aanvragende organisatie(s) kan (kunnen) via dit reglement slechts voor 1 project per jaar gesubsidieerd 
worden. Een gecoördineerd project wordt beschouwd als één project. Mits een positieve evaluatie kan het project 
3 kalenderjaren na elkaar worden gesubsidieerd. De aanvrager(s) kan (kunnen) na de termijn van 3 jaar een 
nieuw project indienen. Dit nieuwe project moet een duidelijke eigen doelstelling hebben en is afgebakend in tijd 
en ruimte. Het project kan doorgaan voor eenzelfde doelgroep en/of in dezelfde locatie of regio, maar kan geen 
verderzetting zijn van het eerder betoelaagde project. 

§3. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband, wordt de verdeling van de subsidies 
over de verschillende actoren duidelijk in de aanvraag vermeld. Enkel actoren die in het kader van deze 
subsidieaanvraag geen subsidie wensen te ontvangen, kunnen in het kader van een ander project een subsidie 
aanvragen.

Art. 7: Aanvraagprocedure
§1. Het aanvraagdossier bevat volgende stukken:

1° een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier;
2° begroting/budget;
3° statuten van de aanvragende organisatie;
4° werkingsverslag van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de subsidies worden 

gevraagd. 

§2. De aanvraag moet op straffe van verval uiterlijk 10 januari van het begrotingsjaar waarop de subsidie 
betrekking heeft, ingediend zijn.

§3. De subsidieaanvraag kan enkel in het Nederlands 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. 

http://www.vlaamsbrabant.be/subsidies
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§4. Indien de subsidie wordt aangevraagd door een samenwerkingsverband of indien het een gecoördineerd 
project betreft, wordt de subsidieaanvraag slechts eenmaal ingediend in naam van alle participerende 
organisaties en met vermelding van slechts één rekeningnummer. 

Art. 8: Wijze van beoordeling en toekenning
§1. De administratie van de provincie Vlaams-Brabant controleert de ontvankelijkheid van de aanvraag op basis 
van:

1° controle van de volledigheid van het aanvraagdossier;
2° de formele criteria vermeld in art. 3;
3° de datum van indiening van de aanvraag.

De administratie brengt de aanvrager op de hoogte met een ontvangstmelding en kan eventueel aanvullende of 
ontbrekende stukken opvragen.

§2. De adviescommissie beoordeelt de ingediende projecten op basis van de criteria vermeld in artikel 4 en 5. De 
aanvraag wordt ingedeeld in categorie A, B, C of D, waarbij de categorieën A, B, C respectievelijk in zeer grote, 
grote en voldoende mate voldoen aan de door de provincie opgelegde criteria en categorie D onvoldoende 
tegemoetkomt aan de vereisten. Indien de adviescommissie het ingediende project gunstig beoordeelt, maar de 
begroting overdreven vindt, kan zij een lager subsidiebedrag voorstellen. 

§3. De adviescommissie kan bijkomende informatie opvragen of de aanvrager uitnodigen om gehoord te worden. 
De gevraagde documenten dienen ten laatste op de gestelde datum voorgelegd te worden. 

§4. Indien het totaal van de gevraagde subsidies het goedgekeurde budget overschrijdt, legt de adviescommissie 
aan de deputatie een voorstel voor waarin slechts een beperkt aantal projecten weerhouden worden. De 
adviescommissie houdt hierbij rekening met volgende criteria:

1° minstens 30% van het beschikbare budget is bestemd voor gunstig beoordeelde 4de pijlerprojecten. 
Indien het totale gevraagde budget voor de gunstig beoordeelde 4de pijlerprojecten lager ligt dan 
30% van het beschikbare budget, dan ontvangen alle goedgekeurde 4depijler-projecten een subsidie 
en wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het budget voor overige projecten;

2° Binnen deze verdeling heeft categorie A voorrang op B en B voorrang op C;
3° indien het budget ontoereikend is om alle aanvragen binnen een bepaalde categorie voor het 

volledige bedrag te subsidiëren, wordt het resterende budget gelijk verdeeld over de projecten in die 
categorie. 

§5. De deputatie toetst elke aanvraag aan de toepassingsvoorwaarden van het reglement en beslist naar 
billijkheid over de toekenning van de subsidie.

Art. 9: Verplichtingen 

§1. De aanvrager vermeldt vanaf de toekenning van de subsidie in alle publicaties in verband met het project dat 
het project tot stand kwam 'met de steun van de provincie Vlaams-Brabant'. Het logo van de provincie Vlaams-
Brabant wordt duidelijk zichtbaar en in redelijke verhouding tot de andere ondersteunende overheden en 
sponsors getoond;
§2. De provincie Vlaams-Brabant kan aan de aanvrager vragen om medewerking te verlenen aan initiatieven die 
door het provinciebestuur opgezet worden zoals studiedagen of publicaties.

Hoofdstuk IV: Vereffening, controle en sancties

Art. 10: Betalingsmodaliteiten
§1. De uitbetaalde subsidie zal nooit meer bedragen dan het toegekende bedrag.
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§2. De subsidie wordt onmiddellijk en volledig vereffend bij toekenning. De subsidie wordt overgeschreven op 
de door de aanvrager vermelde post- of bankrekening.

Art. 11: 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 vermelde regeling opgelegd.

§2. Ongeacht het toegekende subsidiebedrag:
1° wordt de subsidie aangewend voor het doel waarvoor ze wordt 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 gedetailleerde ondertekende staat van alle inkomsten en uitgaven van het project, 

opgemaakt in euro en ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, met opgave 
van naam en functie. De rekeningen en facturen kunnen opgevraagd worden 
gedurende de periode van één jaar na het indienen van de bewijsstukken;

b) Het volledig ingevulde en verplichte evaluatieformulier, ondertekend door een daartoe 
bevoegde persoon, met opgave van naam en functie;

c) De bewijsstukken die vermeld worden in het toekenningsbesluit, maar niet in dit 
reglement beschreven staan;

d) De stukken worden opgemaakt in het Nederlands en op het daartoe bestemde sjabloon 
(beschikbaar op www.vlaamsbrabant.be). Bijlagen kunnen eventueel in een andere 
taal.

§3. Alle bewijsstukken moeten uiterlijk 15 maanden na de toekenning van de subsidie ingediend worden via de 
wijze beschreven in artikel 7, §3. 

Art. 12: 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 11, §3 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 uitsluiting van de subsidieaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit 

reglement gedurende een periode van 1 jaar, te rekenen vanaf de schriftelijke betekening van deze sanctie.

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

Hoofdstuk V: Slotbepalingen

Art. 13: Opheffingsbepaling

http://www.vlaamsbrabant.be
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Het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking voor projecten 
in het Zuiden en het provinciaal reglement inzake de toekenning van subsidies voor ontwikkelingssamenwerking 
voor educatieve initiatieven in het Noorden van 10 december 2008 worden opgeheven.

Art. 14: Overgangsbepaling
Voor de begunstigden die in het kalenderjaar 2014 een subsidie kregen toegekend op basis van de in artikel 13 
vermelde subsidiereglementen, verloopt de verdere subsidieprocedure overeenkomstig de bepalingen die van 
toepassing waren voor de inwerkingtreding van onderhavig reglement. 

In het begrotingsjaar 2015 kunnen de aanvragen uitzonderlijk tot 31 mei 2015 ingediend worden.

Art. 15: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015.


