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Nr. 21 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 24 maart 2015

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 38 Aanpassing organogram:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 39 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 40 Machtiging tot aankoop en opstal percelen te Opwijk, 
overstromingsgebied Stambeek:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 41 Ruiling van oude met nieuwe bedding van de Tieltse 
Mottebeek te Tielt-Winge tussen Aquafin en provincie Vlaams-
Brabant:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 45 Organisatie parkings provinciehuis Vlaams-Brabant:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 46 Deelname publieke groepsaankoop Vlaams Energiebedrijf nv 
als aankoopcentrale voor levering van aardgas en elektriciteit 
voor de provincie Vlaams-Brabant:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 47 Opdracht voor de uitvoering van dagelijkse en periodieke 
schoonmaak -en onderhoudsdiensten voor het 
provinciebestuur Vlaams-Brabant (raamovereenkomst). 
Goedkeuring voorwaarden en wijze van gunnen i.k.v. 
herhalingsopdracht:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 48 Rechtsherstel PRUP afbakening KSG Diest openbaar 
onderzoek beslissing dienst MER:
goedkeuring

9 Voorstel nr. 49 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Dijlevallei van Werchter 
tot Bonheiden' - openbaar onderzoek:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 50 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vlaamse leemstreek' - 
openbaar onderzoek:
goedkeuring
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11 Voorstel nr. 51 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Leidingstraat 
Tessenderlo-Diest (herneming)' - openbaar onderzoek:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 52 Campus De Wijnpers, Provinciaal Onderwijs Leuven, 
Mechelsevest 72 te 3000 Leuven. Restauratie van het Oud 
Wijnpersgebouw. Goedkeuren definitief ontwerp, bestek en 
vastleggen wijze van gunnen:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 53 Aanstelling commissaris voor Vlabinvest APB:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 54 P.B.E.: buitengewone algemene vergadering:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 55 Vervanging van een vertegenwoordig(st)er in de algemene 
vergadering van Toerisme Vlaams-Brabant vzw:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 56 Vervanging van een effectief en een plaatsvervangend lid voor 
de Raad van Bestuur van EVA Vlabra’ccent vzw:
goedkeuring

Besloten vergadering

17 Voorstel nr. 42 Schade geleden naar aanleiding van de ‘Grondige 
ruimingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van de 
tweede categorie in het Zennebekken’ – minnelijke regeling:
goedkeuring

18 Voorstel nr. 43 Herseltseloop - een hydrologische en hydraulische studie van 
het stroomgebied van de Herseltseloop – 
dadingsovereenkomst:
goedkeuring
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Nr. 22 Aanpassing personeelsformatie en overgangsregeling
(Directie ondersteuning – dienst organisatie en planning)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op de artikelen 42, 43, 99, 100 en 246 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op de artikelen 3 tot en met 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
minimumvoorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van 
het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en betreffende enkele bepalingen inzake de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van 7 december 2007;

Gelet op de Omzendbrief Peeters van 24 juni 1997 over de overname van activiteiten van de vzw's 
door de gemeentelijke of provinciale organisatie en de gevolgen voor het personeel;

Gelet op het besluit van de provincieraad van 
- 20 november 2007 betreffende de formatie van de kabinetten;
- 24 juni 2014 betreffende het organogram;
- 19 november 2013 betreffende de personeelsformatie en de overgangsregeling;

Gelet op het protocol van het bijzonder onderhandelingscomité voor het niet-onderwijzend 
provinciepersoneel;

Gelet op het advies van de raadscommissie financiën, fiscaliteit, personeel, vorming en informatica;

Overwegende dat in het budget 2015 en de bijbehorende meerjarenplanning 2014-2019 de nodige 
financiële middelen zijn ingeschreven;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van 19 november 2013 met betrekking tot de personeelsformatie en de overgangsregeling 
wordt opgeheven. 

Art. 2

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

statutaire 
formatie

contractuele 
formatie

totaal

provinciegriffier 1 0 1
financieel beheerder 1 0 1

A10a-A10b bestuursdirecteur 1 0 1
A9a-A9b directeur-ingenieur 1 0 1
A5a-A5b directeur 5 0 5
A5a-A5b stafmedewerker 0 1 1
A8a-A8b diensthoofd-ingenieur 2 0 2
A4a-A4b diensthoofd 33 0 33
A4a-A4b expert 6 4 10
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A6a-A7a bestuurssecretaris-ingenieur 2 2 4
A6a-A7a arts 0 0,5 0,5
A1a-A2a bestuurssecretaris 92 75 167
B4-B5 hoofddeskundige 9 11 20
B1-B3 deskundige 93 62 155
C4-C5 technisch hoofdmedewerker 6 0 6
C1-C3 administratief medewerker 82 34 116
C1-C3 technisch medewerker 24 9 33
D4 technisch hoofdassistent 9 2 11
D1-D3 administratief assistent 2 1 3
D1-D3 technisch assistent 33 57,25 90,25
PB39 brigadecommissaris 3 0 3

Totaal 405 258,75 663,75

Art. 3

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

Uitdovende graad S/C blokkeert in formatie S/C aantal

Statutaire graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren 
directeur S stafmedewerker C 1
directeur S diensthoofd S 1
diensthoofd S expert C 1
bestuurssecretaris S bestuurssecretaris C 4
bestuurssecretaris S deskundige S 1
deskundige S deskundige C 3
deskundige S administratief medewerker C 1
administratief hoofdmedewerker S deskundige S 4
administratief hoofdmedewerker S administratief medewerker S 1,5
technisch hoofdmedewerker S deskundige S 1
administratief medewerker S administratief medewerker C 2
technisch medewerker S technisch hoofdmedewerker S 2
technisch medewerker S technisch medewerker C 2
technisch medewerker S technisch assistent C 1
technisch hoofdassistent S deskundige S 1
technisch hoofdassistent S technisch assistent C 1
administratief assistent S administratief medewerker S 7
administratief assistent S administratief medewerker C 1
technisch assistent S technisch medewerker S 1
technisch assistent S administratief medewerker C 1
technisch assistent S technisch assistent C 7,88
totaal 45,38

Contractuele graden die betrekking van andere graad of statuut blokkeren (Omzendbrief 
Peeters) 
bestuurssecretaris C bestuurssecretaris S 1
administratief medewerker C administratief medewerker S 1
administratief assistent C administratief medewerker C 1
totaal 3
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Afgeschafte graden
adjunct-ontvanger S diensthoofd S 1
onderzoekingsgelastigde niet-
geneesheer S diensthoofd S 1
adviseur regionale economie S diensthoofd S 1
opnemer-landmeter expert onroerend 
goed S hoofddeskundige S 1
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris S 2
bestuurssecretaris-industrieel 
ingenieur S bestuurssecretaris C 1
e.a. adjunct-districtschef S deskundige S 1
wederopvoedster 1ste klasse S deskundige S 1
totaal 9

Overtallige betrekkingen
diensthoofd S  1
expert S 1
arts S 0,5
bestuurssecretaris S 2
bestuurssecretaris industrieel 
ingenieur S 1
deskundige S 4
administratief hoofdmedewerker S 3,5
administratief medewerker S  5 
administratief assistent S  3
technisch assistent S  5,26
e.a. wederopvoeder S 1
totaal 27,26

Detacheringen en outplacement
diensthoofd S 1
psycholoog S  2
hoofddeskundige S  1
deskundige S  3,25
wederopvoeder 1ste klasse S  1
administratief medewerker S  1
technisch assistent S  4
totaal 13,25

Algemeen totaal 97,89

Leuven, 24 maart 2015

Van raadswege:

(g) Marc Collier (g) Chris Taes
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 23 Organisatie parkings provinciehuis Vlaams-Brabant
(Directie ondersteuning – dienst facilitair beheer)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 43.

Gelet op het reglement van 15 december 2012 tot vaststelling van het begrip dagelijks bestuur en tot 
vaststelling  van de bevoegdheden die door de provincieraad aan de deputatie worden toevertrouwd, 
in het bijzonder artikel 3 - delegatie.

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW’s.

Gelet op de beslissing van de deputatie van 18 december 2008 betreffende de toewijzing van de 
uitbreiding van het technisch onderhoudscontract - slagboomsysteem - van het provinciehuis. 

Gelet op de beslissing van de deputatie van 12 februari 2015.
Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Akkoord te gaan met het nieuwe reglement betreffende het gebruik van de parkings onder het 
provinciehuis Vlaams-Brabant.

Art. 2
Dit reglement treedt in werking vanaf de goedkeuring door de provincieraad.

Leuven, 24 maart 2015

Van raadswege:

 (g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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REGLEMENT GEBRUIK PARKINGS PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT

Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op de parking van het provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieplein 1 
te 3010 Leuven.

Art. 2 - Definities
Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
1° gebruiker: de bestuurder van een voertuig die gebruik maakt of de ondubbelzinnige intentie heeft 

gebruik te maken van de parking;
2° provincie: de eigenaar of houder van de nodige zakelijke rechten die de parking ter beschikking 

stelt van de gebruikers conform onderhavig reglement;
3° voertuigen: personenwagens, fietsen (incl. bakfietsen, aanhangfietsen), bromfietsen, moto’s.

Art. 3 - Algemeenheden en aansprakelijkheden
§1. Het louter vrijwillig binnenkomen van de parking heeft tot gevolg dat de bepalingen van onderhavig 

reglement zonder enig voorbehoud worden aanvaard. Personen die zich op de parking bevinden, 
moeten zich eveneens houden aan dit reglement.

§2. De provincie stelt uitsluitend parkeerplaatsen voor voertuigen ter beschikking van de gebruiker. 
§3. De provincie wijst elke aansprakelijkheid af, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook, 

voor alle schade die binnen haar parking kan ontstaan, behoudens indien de gebruiker het bewijs 
kan leveren dat de schade is veroorzaakt door het bedrog of zware fout van de provincie.

De provincie is niet aansprakelijk voor daden van derden.
§4. Aan de gebruiker die de bepalingen van onderhavig parkingreglement overtreedt of die de 

voorschriften of richtlijnen van de provincie niet volgt, kunnen de volgende maatregelen afzonderlijk  
of cumulatief worden opgelegd zonder enig recht op terugbetaling of schadeloosstelling:
1° de gebruiker moet de parking verlaten;
2° de gebruiker moet een forfaitaire administratieve kost betalen;
3° de toegang tot de parking wordt geweigerd.

Art. 4 - Toegang tot een parking
§1. De gebruiker mag de parking enkel in om er zijn voertuig te plaatsen of af te halen.
§2. De gebruiker heeft toegang tot de parking gedurende de openingstijden, behalve wanneer er 

andere bepalingen gelden. De provincie behoudt zich steeds als enige het recht voor om de 
openings- en sluitingstijden van de parking vast te stellen en bekend te maken.

§3. De toegang kan geweigerd worden aan een voertuig dat niet op een gewone desbetreffende 
parkeerplaats kan geparkeerd worden om reden van zijn afmetingen.

§4. Personenwagens voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden zijn niet toegelaten. De schade 
veroorzaakt door dergelijke voertuigen die dit verbod niet naleven, worden aan de gebruiker van de 
schadeverwekkende personenwagen aangerekend.

§5. Voertuigen met een LPG-installatie zijn niet toegelaten in de parking.

Art. 5 - Toegang tot de parking met toegangscontrole
§1. De toegang tot de parking is verboden voor iedereen die niet in het bezit is van een geldige 

parkeertitel.
§2. Met ‘geldige parkeertitel’ wordt bedoeld de titel die recht geeft op het gebruik van een 

parkeerplaats voor een bepaalde tijdsduur. Hieronder vallen de parkeerkaart en het parkeerticket.
§3. Ter bevordering van de veiligheid van de gebruiker, mag de provincie aan iedere persoon die de 

parking binnenkomt of er zich in bevindt, vragen dat hij een identiteitsbewijs toont evenals de 
boorddocumenten van een moto of een personenwagen die er binnen werd gebracht.

§4. De gebruiker is hoofdelijk aansprakelijk in geval van niet-naleving van dit artikel. Hij kan door de 
provincie worden aangesproken in betaling van de verschuldigde forfaitaire parkeervergoeding.

Art. 6 - Tarieven en vergoedingen voor parkings met toegangscontrole
§1. De tarieven en de vergoedingen voor het gebruik van de parkinginrichting worden door de 

provincie bepaald, in overeenstemming met de wettelijke en contractuele bepalingen.
§2. De kostprijs dient betaald te worden middels de door de provincie voorziene betaalmiddelen. De 

provincie  kan andere betalingsmiddelen weigeren indien hij niet over de vereiste middelen tot 
inning van dergelijke andere betalingsmiddelen beschikt. Indien de provincie andere 
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betalingsmiddelen zou aanvaarden, kan hij een bijkomende vergoeding vragen los van het van 
toepassing zijnde tarief.

§3. De parkeervergoeding voor personenwagens wordt berekend in functie van de tijd van verblijf van 
het voertuig in de parking. Iedere begonnen periode van een uur wordt als een volle periode 
geteld. De verschuldigde parkeervergoeding wordt berekend op basis van de tarieven die 
aangebracht zijn ter hoogte van de toegang tot de parking op het tijdstip van het inrijden.

§4. Een gebruiker die geheel of gedeeltelijk vrijgesteld is van betaling van de parkeervergoeding, moet 
de formaliteiten vervullen waaraan zijn recht op vrijstelling onderworpen is.

§5. Bij verlies van het parkeerticket, in geval van beschadiging die het parkeerticket onleesbaar maakt 
of bij gebruik van een parkeerkaart in strijd met de bepalingen van artikel 5,§ 1 betaalt de gebruiker 
de parkeervergoeding berekend volgens het tarief, met als minimum het bedrag verschuldigd in 
geval van ‘verlies van het ticket’ zoals vermeld op het tarief.

Art. 7 - Verkeersregels geldend in de parking
§1. Het Belgische verkeersreglement is van kracht in de parking. De gebruiker beweegt zich in de 

parking met inachtneming van dit reglement en dat steeds op eigen risico.
§2. De gebruiker moet zich voegen naar de verkeerstekens en aanduidingen ter hoogte van de 

toegang tot de parking en in de parking, evenals de eventuele mondelinge richtlijnen van de 
verantwoordelijke dienst van de provincie. 

§3. De maximum toegelaten snelheid in de parking is 10 km per uur.

Art. 8 - Gebruik van de parking
§1. De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk zijn voertuig te parkeren in één van de voorziene 

parkeerplaatsen, en wel binnen de uitlijning ervan, om de tweewieler of de personenwagen 
desbetreffend op slot te zetten of af te sluiten en na gebruik de parking zo spoedig mogelijk te 
verlaten.

§2. Het is niet toegelaten moto’s of personenwagens te parkeren die niet van een officiële 
nummerplaat zijn voorzien.

§3. Behalve het toegelaten voertuig mogen in de parking geen andere voorwerpen worden geplaatst 
noch achtergelaten, tenzij dit door de provincie expliciet is voorzien of toegelaten. De provincie 
behoudt zich het recht deze voorwerpen weg te nemen.

§4. Het is verboden een voertuig zodanig te laten stilstaan of parkeren en voorwerpen van enigerlei 
aard neer te leggen, op een plaats waar zij de doorgang belemmert. Bij ongeval of defect moet het 
voertuig onmiddellijk worden verplaatst om de vrije doorgang te verzekeren.

§5. Het is niet toegelaten personen en/of dieren in geparkeerde voertuigen achter te laten, noch 
waardevolle, gevaarlijke, schadelijke of hinderlijke voorwerpen.

§6. Het is niet toegelaten herstellings-, onderhouds- of schoonmaakwerken uit te voeren in de parking, 
tenzij dit door de provincie expliciet is voorzien of toegelaten.

§7. Het is verboden op enigerlei wijze de parking te bevuilen.
§8. Het is verboden folders of andere publiciteit te verdelen/maken in de parking, tenzij na 

voorafgaande en schriftelijke toestemming van de provincie.

Art. 9 - Vasthouden en vastzetten, verplaatsen en wegnemen van voertuigen
§1. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toelating aan de verantwoordelijke dienst  van de provincie om, op 

kosten en risico van de gebruiker, zijn voertuig te verplaatsen, te laten verplaatsen of te 
immobiliseren binnen of buiten de parking, ingeval het voertuig:
1° niet geparkeerd is binnen de aangeduide parkeerplaats;
2° geparkeerd is op een gereserveerde plaats, zonder gepaste toestemming;
3° de vrije doorgang hindert;
4° naar de redelijke mening van de provincie een gevaar betekent voor personen en/of andermans 

zaken;
5° geen nummerplaat draagt die het mogelijk maakt de gebruiker of de eigenaar van de moto of de 

personenwagen te identificeren en te contacteren;
6° betrokken was in een ongeval, met het doel de vaststellingen te doen en zolang als nodig voor 

het onderzoek;
7° zonder betaling door de gebruiker, om welke reden ook, van de parkeergelden en/of 

vergoedingen die verschuldigd zijn, in de parking gestationeerd is;
8° meer dan 3 weken in de parking gelaten wordt zonder voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord 

van de provincie;
9° de veiligheid of de noden van de normale werking van de parking hindert.
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§2.  Voor het afhalen van een voertuig dat in bewaring werd genomen of werd geïmmobiliseerd door 
de provincie, wordt onmiddellijk een forfaitaire administratieve kost geïnd, onverminderd het recht 
van de provincie  om vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.

§3.  Van een (brom)fiets die meer dan 3 weken onbeheerd in de parking staat, wordt na het verstrijken 
van een periode van 3 maanden vermoed dat de eigenaar of houder van de onbeheerde 
(brom)fiets er definitief afstand van doet. De provincie draagt de fiets in dergelijk geval over aan de 
Administratie der Domeinen.

Art. 10 - Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement 
Leuven.

Art. 11 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01 mei 2015.



90

Nr. 24 Besluit van de gouverneur

Besluit van de gouverneur inzake de controles op de naleving van
de veiligheidsmaatregelen

(Afdeling Federale Overheid - cel Wapens)

I. Betreft: bepalingen van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring 
geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onderworpen.

Aanwijzing van de diensten die belast zijn met de controles op de naleving van de 
veiligheidsmaatregelen zoals wordt bepaald in het koninklijk besluit van 24 april 1997.

II. Toepasselijke wetgeving en reglementering 

- wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, 
meer bepaald artikel 35;
- koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden bij het opslaan, het 
voorhanden hebben en het verzamelen van vuurwapens of munitie, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 14 april 2009, meer bepaald artikel 7;
- omzendbrief 25 oktober 2011 van de toepassing van de wapenwetgeving.

III. Motivering

Artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 april 1997 bepaalt dat de gouverneur voor zijn provincie de 
diensten aanwijst, belast met de controle op de naleving van de door dit besluit opgelegde 
veiligheidsmaatregelen. Hiervoor dient jaarlijks een lijst te worden bekendgemaakt in het Provinciaal 
Bestuursmemoriaal.

BESLUIT:

Artikel 1: De hiernavermelde lokale politiekorpsen worden in hun grondgebied van hun lokale 
politiezone belast met de controles op de naleving van de het koninklijk besluit van 24 april 1997 
opgelegde veiligheidsmaatregelen:

voor het arrondissement Leuven: de lokale politie van de politiezones: Leuven, Hageland, LAN, 
Lubbeek, Tienen-Hoegaarden, HERKO, Aarschot, Haacht, Demerdal-DSZ, Dijleland, Tervuren, 
BRT;
voor het arrondissement Halle-Vilvoorde: de lokale politie van de politiezones: Zaventem, 
WOKRA, Druivenstreek, Rode, Beersel, Pajottenland, Dilbeek, TARL, AMOW, KLM, 
Grimbergen, Vilvoorde-Machelen, KASTZE, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

.

Artikel 2: Dit besluit wordt gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.

Leuven, 26 februari 2015

De gouverneur,

(g) Lodewijk DE WITTE


