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Nr. 14 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 7 juni 2016

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 67 Definitieve vaststelling PRUP SPEK Ternat op grond 
van hersteldecreet:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 68 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Optimalisatie 
bedrijventerrein Aarschot' - definitieve vaststelling - 
goedkeuring:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 69 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Halle - cluster afbakeningslijn' - 
definitieve vaststelling:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 70 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Halle - cluster A8' - definitieve 
vaststelling:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 71 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Halle - cluster N6-N7' - definitieve 
vaststelling:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 72 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening 
kleinstedelijk gebied Halle - cluster binnenstad' - 
definitieve vaststelling:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 73 Raamovereenkomst voor de dienstenopdracht voor de 
aanstelling van studiebureaus in het kader van de 
uitvoering van het strategisch project 'Slimme 
transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’. 
Goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 74 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van 
bewakingsopdrachten voor alle instellingen van het 
provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Goedkeuring van 
de voorwaarden en wijze van gunnen:
goedkeuring
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9 Voorstel nr. 75 Signalisatie bebording buurt- en voetwegen 2016 – 
samenwerkingsovereenkomsten:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 76 Jaarlijkse evaluatie beheersovereenkomst Vlabinvest 
APB:
goedkeuring

11 Voorstel nr. 77 Goedkeuring van de beleidsdocumenten van het EVA 
Vlabra'ccent vzw:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 78 Aanstelling van een waarnemend provinciaal 
stedenbouwkundig ambtenaar:
goedkeuring

13 Voorstel nr. 79 Islamitische gemeenschap Al Ihsaan te Leuven - Advies 
jaarrekening 2015:
goedkeuring

14 Voorstel nr. 80 Islamitische gemeenschap Beraat te Diest - Advies 
jaarrekening 2015:
goedkeuring

15 Voorstel nr. 81 Orthodoxe parochie Heilige Apostel en Evangelist 
Mattheos te Leuven - Advies jaarrekening 2015:
goedkeuring

16 Voorstel nr. 82 Haviland: algemene vergadering van 22 juni 2016 - 
bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

17 Voorstel nr. 83 Opdrachthoudende vereniging Riobra: jaarvergadering 
van 24 juni 2016 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

18 Voorstel nr. 84 IGO: algemene vergadering van 17 juni 2016 - 
aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers en 
toekennen van mandaat:
goedkeuring

19 Voorstel nr. 85 EcoWerf: algemene vergadering en buitengewone 
algemene vergadering van 22 juni 2016 - vervanging 
provinciaal vertegenwoordiger en bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

20 Voorstel nr. 86 Havicrem: algemene vergadering en buitengewone 
algemene vergadering van 29 juni 2016 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring
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21 Voorstel nr. 87 Gemeentelijke Holding: algemene vergadering van 29 
juni 2016: bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

22 Voorstel nr. 88 Wijziging provinciaal reglement voor het gebruik van de 
infrastructuur van de provinciale onderwijsinstellingen:
goedkeuring
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Nr. 15 Definitieve vaststelling PRUP SPEK Ternat op grond van hersteldecreet
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet;

Gelet op de artikelen 2.2.9 tot en met 2.2.12 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

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

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

Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage 
over een ruimtelijk uitvoeringsplan, hierna genoemd ‘het hersteldecreet’;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 23 oktober 2012 tot 
definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt 
Ternat’;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 15 januari 2013 tot goedkeuring van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’;

Overwegende dat het beroep tegen de besluiten tot definitieve vaststelling en goedkeuring van het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’ door de Raad van State 
is verworpen middels de uitspraak van 31 maart 2015;

Overwegende dat voor het provinciaal ruimtelijk ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’ de 
planmilieueffectrapportage werd opgestart met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk 
uitvoeringsplan;

Overwegende dat voor de milieueffectrapportage de consultatie over de inhoudsafbakening van het 
plan-MER niet heeft plaatsgevonden volgens de algemene regeling, vermeld in artikel 7 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over 
plannen en programma’s;

Overwegende dat de rechtscolleges op verzoek het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek 
economisch knooppunt Ternat’ buiten toepassing kunnen verklaren op grond van artikel 159 van de 
Grondwet;

Overwegende dat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’ 
onvoldoende rechtszekere basis vormt voor het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen;
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Overwegende dat voor de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant een rechtsherstel 
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’ dringend 
gewenst is;

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 3 maart 2015 tot 
terbeschikkingstelling van de volledig verklaarde kennisgeving in de vorm van het goedgekeurde plan-
MER, in toepassing van artikel 9 §1 van het hersteldecreet;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek vijf opmerkingen werden ingediend over de 
inhoudsafbakening van het plan-MER;

Overwegende dat de dienst milieueffectenrapportagebeheer van het departement leefmilieu, natuur 
en energie van de Vlaamse overheid op 15 juli 2015 heeft beslist het ongewijzigde plan-MER goed te 
keuren;

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant van 24 maart 2015 tot 
terbeschikkingstelling van het ongewijzigde plan-MER horende bij het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’, samen met de beslissing tot goedkeuring, in 
toepassing van artikel 10 §2 van het hersteldecreet;

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 17 november 2015 tot en met 15 
januari 2016;

Overwegende dat drie opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale
commissie voor ruimtelijke ordening van 29 februari 2016;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Overwegende dat er bijgevolg geen aanleiding is tot wijziging van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Specifiek economisch knooppunt Ternat’, zoals het is 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 15 januari 2013, wordt opnieuw definitief vastgesteld in de zin 
van artikel 10 §4 van het hersteldecreet.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 16 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'optimalisatie bedrijventerrein 
Aarschot' – definitieve vaststelling – goedkeuring
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 §1 van het provinciedecreet;

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

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

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de ontheffingsbeslissing tot opmaak van een plan-MER van de dienst 
milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum van 10 april 2015;

Gelet op de plenaire vergadering van 29 juni 2015 over het voorontwerp van provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 27 oktober 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 27 november 2015 tot en met 26 
januari 2016;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 9 bezwaren en adviezen tijdig werden ingediend;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad;

Gelet op het gemotiveerd advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van 21 maart 
2016;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de adviezen en 
bezwaren;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Optimalisatie bedrijventerrein Aarschot’, bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften en een grafisch plan, wordt definitief vastgesteld.
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Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering. 

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 17 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Halle - cluster afbakeningslijn' - definitieve vaststelling
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

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

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

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 30 juli 2014, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Halle’ met referentie PL0165-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 24 april 2013 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 29 april 2013 en er een gunstig 
advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 22 september 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 19 oktober 2015 tot en met 18 december 2015 en dat er 24 bezwaren en 
adviezen ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad; 

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 25 april 2016;

Overwegende dat de deputatie voorstelt de bespreking van de bezwaren en adviezen door de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening over te nemen, ongeacht het feit dat de vergadering van 25 
april buiten de termijn, zoals vermeld in artikel 2.2.10. VCRO, plaats vond;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de adviezen en 
bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Halle – cluster 
afbakeningslijn’, wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Halle – cluster 
afbakeningslijn’, wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 18 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied 
Halle - cluster A8' - definitieve vaststelling
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

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

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

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 30 juli 2014, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Halle’ met referentie PL0165-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 24 april 2013 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Gelet op het ministerieel besluit houdende de delegatie van planningsbevoegdheid aan de deputatie 
van Vlaams-Brabant voor de opwaardering van de A8 tot hoofdweg;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 29 april 2013 en er een gunstig 
advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 22 september 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 19 oktober 2015 tot en met 18 december 2015 en dat er 24 bezwaren en 
adviezen ingediend werden;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad; 

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 25 april 2016;

Overwegende dat de deputatie voorstelt de bespreking van de bezwaren en adviezen door de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening over te nemen, ongeacht het feit dat de vergadering van 25 
april buiten de termijn, zoals vermeld in artikel 2.2.10. VCRO, plaats vond;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;



83

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de adviezen en 
bezwaren;
Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepast provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - cluster 
A8', met deelplannen:

•deelplan 3 Dassenveld
•deelplan 4 N7a
•deelplan 5 Bergensesteenweg Noord en fietsverbinding
•deelplan 6 huidige op- en afrit N7 X A8
•deelplan 7 Hellebroek
•deelplan 12 A8 tunnel
•deelplan 13 knooppunt A8 X R0

wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - cluster A8', wordt 
onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 19 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Halle 
- cluster N6-N7' - definitieve vaststelling
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

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

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

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 30 juli 2014, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Halle’ met referentie PL0165-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 24 april 2013 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 29 april 2013 en er een gunstig 
advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 22 september 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 19 oktober 2015 tot en met 18 december 2015 en dat er 24 bezwaren en 
adviezen ingediend werden; 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad; 

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 25 april 2016;

Overwegende dat de deputatie voorstelt de bespreking van de bezwaren en adviezen door de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening over te nemen, behalve voor wat betreft de aanpassing van 
het deelplan ontginningsgebied Stasbeek, ongeacht het feit dat de vergadering van 25 april buiten de 
termijn, zoals vermeld in artikel 2.2.10. VCRO, plaats vond;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de adviezen en 
bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het aangepast provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - cluster 
N6-N7', met volgende deelplannen:

•deelplan 8 grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
•deelplan 9 beperking grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N7
•deelplan 10 beperking grootschalige en ruimtebehoevende kleinhandel N6
•deelplan 16 Ontginningsgebied Stasbeek

wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk gebied Halle - cluster N6-N7' wordt 
onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 20 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening kleinstedelijk 
gebied Halle - cluster binnenstad' - definitieve vaststelling
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 § 1 van het provinciedecreet; 

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

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

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

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;

Gelet op de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage van de Vlaamse Overheid op datum 
van 30 juli 2014, waarbij het plan-milieueffectenrapport ‘PRUP Afbakening van het kleinstedelijk 
gebied Halle’ met referentie PL0165-GK werd goedgekeurd;

Overwegende dat op de plenaire vergadering van 24 april 2013 het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken werd;

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening het voorontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan besproken heeft tijdens de vergadering van 29 april 2013 en er een gunstig 
advies verleend werd;

Overwegende dat de provincieraad van Vlaams-Brabant op 22 september 2015 het ontwerp van 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig heeft vastgesteld;

Overwegende dat het openbaar onderzoek georganiseerd werd over het ontwerp van provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan van 19 oktober 2015 tot en met 18 december 2015 en dat er 24 bezwaren en 
adviezen ingediend werden; 

Overwegende dat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening alle adviezen, bezwaren en 
opmerkingen bundelt en coördineert en binnen negentig dagen na het einde van het openbaar 
onderzoek een gemotiveerd advies uitbrengt aan de provincieraad; 

Gelet op het voorstel van bespreking van de adviezen en bezwaarschriften door de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening van 25 april 2016;

Overwegende dat de deputatie voorstelt de bespreking van de bezwaren en adviezen door de 
provinciale commissie ruimtelijke ordening over te nemen, behalve voor wat betreft de aanpassing van 
het deelplan Groebegracht Zuid, ongeacht het feit dat de vergadering van 25 april buiten de termijn, 
zoals vermeld in artikel 2.2.10. VCRO, plaats vond;

Overwegende dat de provincieraad instemt met deze bespreking en deze motieven overneemt;

Gelet op het aangepaste provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ingevolge de bespreking van de 
adviezen en bezwaren;
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Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Halle – cluster binnenstad’, 
met deelplannen:

•deelplan 1 Stroppen
•deelplan 2 Groebegracht Zuid
•deelplan 11 Eilandje
•deelplan 14 Welkomstlaan

wordt definitief vastgesteld;

Art. 2
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Halle – cluster binnenstad’ 
wordt onmiddellijk opgestuurd aan de Vlaamse Regering.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 21 Wijziging provinciaal reglement voor het gebruik van de infrastructuur van 
de provinciale onderwijsinstellingen.
(Directie ruimtelijke ordening – dienst ruimte)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42, §3 van het provinciedecreet;

Overwegende het belang om alle raadsleden te betrekken bij de toegestane uitzonderingen op 
verboden activiteiten inzake politieke propaganda en politieke activiteiten (Art. 2. 1º);

Overwegende dat ‘gedragingen’ – zoals bepaald in art. 3. 2º –  geen betrekking kunnen hebben op 
politieke propaganda en activiteiten, maar enkel op personen; 

Op voorstel van de N-VA-fractie,

BESLUIT:

Enig artikel

Het gewijzigde ‘provinciaal reglement voor het gebruik van de infrastructuur van de provinciale 
onderwijsinstellingen’, als bijlage bij dit voorstel, wordt goedgekeurd.

Leuven, 7 juni 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES 
provinciegriffier voorzitter
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PROVINCIAAL REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN DE INFRASTRUCTUUR VAN DE 
PROVINCIALE ONDERWIJSINSTELLINGEN

Artikel 1. Principe

De directies, belast met het beheer van de gebouwencomplexen van de onderwijsinstellingen 
waarvan de provincie Vlaams-Brabant het schoolbestuur is, zijn ertoe gemachtigd het gebruik van 
deze infrastructuur te verhuren aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, culturele, 
sociale, sportieve, vaderlandslievende of liefdadige activiteiten.

Art. 2. Definities
1° Politieke activiteiten: Politieke activiteiten zijn alle activiteiten die worden georganiseerd door 
raadsleden van de provincie Vlaams-Brabant, hun fractie, of hun partij.
2° Gebruikers: Alle personen die gebruik maken van de infrastructuur.
3° Huurder: De persoon of de vereniging die de provinciale infrastructuur huurt.
4° Gezondheidsindex: Index zoals vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, 
Middenstand en Economie en KMO en dit overeenkomstig de volgende formule: tarief x nieuw 
indexcijfer basisindexcijfer.

Art. 3. Verboden activiteiten

De volgende activiteiten zijn verboden:

1° Politieke propaganda en politieke activiteiten.
In afwijking van dit verbod kunnen politieke propaganda en activiteiten, die niet in strijd zijn met het 
Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, wel in 
de school toegelaten worden buiten de periodes waar er schoolactiviteiten zijn en buiten de periode 
van 90 dagen voorafgaand aan een verkiezing.
2° Het vragen of aanzetten van personeelsleden en leerlingen om deel te nemen aan politieke 
propaganda of politieke activiteiten. Het schoolbestuur kan niet betrokken worden bij de organisatie 
van een politieke activiteit en houdt rekening met het beginsel van gelijke behandeling bij de 
toepassing van deze bepaling.
3° Gokwedstrijden.
4° Activiteiten, die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren.
5° Activiteiten, die naar aard of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde.
6° Activiteiten, die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren.
7° Activiteiten, die de werking of de goede faam van de provincie Vlaams-Brabant in het gedrang 
brengen.
8° Activiteiten, die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen.

Art. 4. Toekenningsprocedure

§1. In acht te nemen aanvraagtermijn

De aanvraag voor het gebruik van de infrastructuur moet minstens één maand vooraf per post of per 
mail aan de directie van de onderwijsinstelling toegezonden worden.
De postdatum of maildatum geldt als bewijs.
Voor eenvoudige activiteiten met een beperkte impact kan de directie verkortingen van deze termijn 
toestaan. Een minimumtermijn van drie werkdagen moet worden gerespecteerd.

§2. Formulier

Alle directies gebruiken hetzelfde formulier 'Overeenkomst voor de huur van provinciale infrastructuur'.
Het document wordt in twee exemplaren aangemaakt:

1° één exemplaar gaat naar de aanvrager;
2° het tweede exemplaar blijft ter controle in het archief van de onderwijsinstelling.

§3. Op de aanvraag te vermelden gegevens
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In de aanvraag moeten alle nuttige gegevens worden vermeld, zijnde:
1° de identiteit van de aanvrager,
2° het maatschappelijk doel indien de aanvrager een rechtspersoon is,
3° de aard en het doel van de manifestatie (vergadering, bijeenkomst of activiteit),
4° de datum en het tijdstip van gebruik,
5° de duur en
6° het verwachte aantal deelnemers.

§4. Behandeling aanvraag door de directie

1° De directie vergewist zich ervan
a. of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement;
b. of de aard en de omvang van de activiteiten georganiseerd door de huurder de goede werking of de
goede faam van de provinciale instelling(en) niet in het gedrang brengen;
c. of de onderwijsinstellingen over het nodige personeel beschikken om deze activiteit te begeleiden
en
d. de activiteit de mogelijkheden van de onderwijsinstelling niet overtreft.
2° De directie kan bijkomende voorwaarden opleggen in verband met het gebruik van de
infrastructuur.
3° Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd.
4° De directie stelt de aanvrager uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het aanvraagformulier in
kennis van zijn beslissing.
5° De toestemming tot het gebruik van de infrastructuur kan in geval van overmacht binnen een
redelijke termijn worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.

Art. 5. Tarieven, heffingen en lasten

§1. Basistarief

Het basistarief omvat de huur- en energiekosten voor één bezettingsuur.
Het basistarief verschilt naar gelang de aard van het gevraagde lokaal:
1° klaslokaal: 11,44 euro;
2° informaticaklas: 17,16 euro;
3° volledig gebruikte keuken: 68,64 euro;
4° gebruik van de helft van de keuken: 34,32 euro;
5° eetzaal: 34,32 euro;
6° toog: 22,88 euro;
7° turnzaal (met uitzondering van sportzaal Belvedère De Wijnpers): 22,88 euro;
8° sportzaal Belvedère De Wijnpers:
a. 3 units: 22,5 euro;
b. 2 units: 15 euro;
c. 1 unit: 7,5 euro.
9° stortbaden en kleedkamers (met uitzondering van sportzaal Belvedère De Wijnpers): forfaitair
bedrag van 28,60 euro;
10° stortbaden en kleedkamers sportzaal Belvedère De Wijnpers (3 kleedkamers per unit, nl. jongens,
meisjes, begeleiders):
a. drie units: 22,5 euro;
b. 2 units: 15 euro;
c. 1 unit: 7,5 euro.
11° polyvalente zaal: 22,88 euro;
12° praktijklokaal (werkplaatsen, talenpractica, serres en laboratoria): 45,76 euro;
13° vergaderzaal: 11,44 euro;
14° toegangshal: 11,44 euro;
15° kantoor en secretariaat: 17,16 euro;
16° buitenaccommodatie:
a. PSBO De Sterretjes: 22,88 euro;
b. De Wijnpers: 22,88 euro;
c. PISO: 22,88 euro.
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§2. Minimumhuur

Er wordt steeds een minimum huurtarief van 22,88 euro aangerekend.

§3. Tarief voor verbruiksgoederen

Door de school geleverde verbruiksgoederen worden geleverd tegen aankoopprijs.

§4. Bijzondere tarieven

Voor specifieke evenementen, waaraan de provincie haar medewerking verleent, en voor verhuur op 
lange termijn kan de deputatie afzonderlijke overeenkomsten afsluiten. De eventuele vergoeding, die 
van de andere partners in het evenement of van de langetermijnhuurder gevraagd wordt, kan afwijken 
van de hierboven vermelde tarieven.

§5. Indexering

De tarieven vermeld in artikel 5, §1 en §2 van dit reglement worden jaarlijks per 1 september 
aangepast aan de gezondheidsindex.

§6. Vrijstellingen van huurgeld

Volgende gebruikers en activiteiten worden vrijgesteld van huurgeld:

1° het schoolbestuur zelf, haar diensten en haar instellingen;
2° de door de provincie Vlaams-Brabant erkende raden, adviesorganen, commissies, comités en 
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen;
3° de verenigingen die activiteiten organiseren in het belang van de school;
4° de activiteiten van bijscholing of navorming, zowel van het onderwijzend als van het niet-
onderwijzend personeel, ook indien hier personeelsleden van buiten het provinciaal onderwijs aan 
deelnemen.

§7. Heffingen en lasten

De gebruikers dragen de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan hun activiteit 
verbonden kosten, heffingen en lasten, waaronder auteursrechten en belastingen.

§8. Kortere bezetting

In geen enkel geval zal een kortere bezetting aanleiding geven tot gedeeltelijke terugbetaling.

§9. Annulering

1° Het annuleren van de activiteit moet per schrijven of per mail worden meegedeeld.
2° Bij niet-gebruik of annulering van de gevraagde infrastructuur dient het basistarief betaald te 
worden.
3° In geval van overmacht, kan de aanvrager een schriftelijk, gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van 
betaling richten aan de directie.

Art. 6. Betalingsprocedure

§1. De vastgestelde huurprijs moet door de aanvrager vereffend worden door storting of overschrijving 
op de rekening van de onderwijsinstelling vóór de datum van de geplande activiteit.

§2. Voor activiteiten waarvoor de huurprijs vooraf niet exact kan worden bepaald, betaalt de aanvrager 
een voorschot door storting of overschrijving op de rekening van de onderwijsinstelling vóór de datum 
van de geplande activiteit. Dit voorschot is gelijk aan het verschuldigde basistarief.

§3. Bij niet-betaling van de vastgestelde huurprijs of het voorschot vóór het ingaan van de activiteit, 
mag de directie de activiteit verbieden zonder dat hiervoor schadevergoeding kan worden geëist.
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§4. Het nog te betalen saldo moet worden vereffend binnen acht werkdagen na de betekening van de 
vraag tot bijkomende betaling.

§5. De te betalen bedragen zijn ondeelbaar.

Art. 7. Overdracht

De huurder mag het huurrecht niet geheel of gedeeltelijk afstaan.

Art. 8. Afspraken met betrekking tot gebruik van lokalen, uitrusting, installaties en materiaal

§1. De lokalen worden in goede staat ter beschikking gesteld van de huurder.

§2. De huurder kan in voorkomend geval samen met de directie van de onderwijsinstelling eventuele 
gebreken schriftelijk vaststellen vóór het in gebruik nemen van de ruimten.

§3. Enkel die lokalen die opgenomen werden in de 'Overeenkomst voor de huur van provinciale 
infrastructuur', mogen worden gebruikt. Het is niet toegestaan andere lokalen te betreden of andere 
toegangswegen te gebruiken dan deze die door de directie van de onderwijsinstelling werden
aangeduid.

§4. De huurder mag de lokalen enkel gebruiken voor activiteiten waarvoor de overeenkomst werd 
aangegaan.

§5. De huurder moet aan de directie meedelen welke materialen hij wenst binnen te brengen. Dit geldt 
in het bijzonder voor stoffen of materialen die een risico inhouden voor het verwonden van mensen of 
voor het beschadigen van het interieur.
§6. Aan ramen, deuren, gordijnen, zolderingen, vloeren en muren mag niets worden bevestigd zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directie van de onderwijsinstelling.

§7. De huurder verbindt zich ertoe de provinciale onderrichtingen inzake hygiëne, brandvoorkoming 
en brandbestrijding strikt na te leven en toe te passen.

§8. De huurder verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde lokalen en/of uitrusting te beheren als 
'een goede huisvader'.

§9. De lokalen die ter beschikking worden gesteld, moeten na het einde van de activiteiten door de 
huurder gereinigd worden zodat ze onmiddellijk weer kunnen worden aangewend voor hun normale 
bestemming.

§10. De huurder verbindt zich ertoe de onderwijsinstelling te verlaten na de activiteiten en nadat de 
gebruikte infrastructuur in de oorspronkelijke toestand werd hersteld. Bij het in gebreke blijven van de 
huurder wordt het nodige gedaan door de directie op kosten en verantwoordelijkheid van de huurder.

Art. 9. Aankondigingen en publiciteit

Reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen alleen worden aangebracht met 
uitdrukkelijke toestemming van de directie van de onderwijsinstelling en dit enkel op de hiervoor ter 
beschikking staande ruimten en/of panelen.
De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten minimaal één week vooraf met de 
directie van de onderwijsinstelling worden besproken.

Art. 10. Taalgebruik

Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de onderwijsinstellingen, waarvan de 
provincie Vlaams-Brabant het schoolbestuur is.
Bij meertaligheid moet het Nederlands de voorrang krijgen.
Alle overeenkomsten tussen de gebruikers en de directie van de onderwijsinstelling worden in het 
Nederlands opgesteld.
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Art. 11. Veiligheidsmaatregelen

§1. Bij brand of ongeval moet de huurder onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij moet de 
directie of de door de directie aangeduide persoon waarschuwen en in voorkomend geval andere 
hulpdiensten verwittigen.

§2. Bij minder dringende gevallen wordt er overleg gepleegd met de directie voor het nemen van de 
nodige maatregelen.

§3. Nooduitgangen en evacuatiewegen moeten steeds vrij zijn. De noodverlichting mag niet bedekt, 
noch uitgeschakeld worden.

§4. De aanwijzingen en richtlijnen, gegeven door het personeel van de onderwijsinstelling, teneinde 
de veiligheid van personen en de goede werking van de installaties te verzekeren, moeten worden 
nageleefd door de gebruikers.

Art. 12. Toezicht

De bevoegde personeelsleden van de provincie en/of de onderwijsinstelling hebben op elk moment 
het recht de ter beschikking gestelde lokalen te betreden met het oog op toezicht op de naleving van 
de veiligheidsvoorschriften en het correcte gebruik van het ter beschikking gestelde materiaal.

Art. 13. Personeel

Het provinciepersoneel verricht principieel geen prestaties voor derden.
Indien sommige activiteiten om redenen van overmacht of van deskundigheid dienen te worden 
uitgevoerd door provinciepersoneel, moeten de geleverde prestaties vergoed worden. De hieruit 
voortvloeiende personeelskosten zullen worden aangerekend aan de gebruikers van de infrastructuur.

Vallen de activiteiten van de gebruikers buiten de normale openingsuren van de instelling (avond, 
weekend), dan kan de directie oordelen dat de aanwezigheid van een personeelslid noodzakelijk is.

Art. 14. Schade en aansprakelijkheid

§1. Vaststelling van de schade

Elke schade aan het gebouw, meubelen of materialen moet ter plaatse worden vastgesteld door de 
directie van de onderwijsinstelling enerzijds en huurder anderzijds.

§2. Aansprakelijkheid

1° De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk ingeval materiaal of 
installaties van de onderwijsinstelling gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken.
De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk voor het uitvallen van de 
elektrische en technische installaties.

2° De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan derden en hun bezittingen tijdens of 
door de door hem georganiseerde activiteiten in de gehuurde infrastructuur. De huurder vrijwaart de 
provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling voor alle schadeclaims door derden ingesteld. Het
staat de huurder vrij deze aansprakelijkheid te verzekeren.

3° De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan het materiaal en ruimten die ter 
beschikking worden gesteld door de directie.

4° De provincie Vlaams-Brabant en de onderwijsinstelling zijn niet aansprakelijk voor brand, 
vernietiging, diefstal, beschadiging of verlies van materiaal of installaties.
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§3. Vergoeding van de schade

1° Elk verlies of elke schade voortkomend uit het gebruik van de infrastructuur van de 
onderwijsinstelling, wordt door de huurder vergoed.

2° Kosten die worden veroorzaakt door het verplaatsen van meubilair, toestellen of andere uitrusting, 
evenals de reinigingskosten ingeval van onvoldoende reiniging, vallen ten laste van de huurder, ten 
bedrage van de reële kostprijs.

3° De huurder verbindt zich ertoe geen schadevergoeding te eisen in het geval het materiaal of de 
technische installaties gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken.

Art. 15. Verzekeringen

§1. Brandverzekering

1° De provincie Vlaams-Brabant heeft bij een in België erkende verzekeringsmaatschappij een 
brandpolis afgesloten waarbij de volgende gevaren zijn opgenomen:
- brand (elektriciteitsschade, bliksem, ontploffing inbegrepen),
- storm-,
- water- en
- glasschade.
In de brandpolis wordt afstand van verhaal gedaan ten opzichte van de huurder, behalve in geval van 
kwaadwilligheid.

2° De huurder is niet verplicht zijn huuraansprakelijkheid te laten verzekeren.
De huurder blijft echter aansprakelijk voor de vrijstelling opgenomen in de polis van de provincie 
Vlaams-Brabant.
De huurder doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de provincie 
Vlaams-Brabant.

3° Indien de huurder een zaakschadeverzekering heeft afgesloten voor het materiaal, inboedel en of 
inhoud die aanwezig zijn in de verhuurde infrastructuur, doet hij het nodige om de hiervoor vermelde 
afstand van verhaal tegenwerpelijk te maken ten opzichte van zijn verzekeraar.

§2. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

1° De huurder verbindt er zich toe om een dekking burgerrechtelijke
aansprakelijkheid als organisator af te sluiten voor de evenementen, die hij organiseert in de lokalen 
van de provincie Vlaams-Brabant.
Hij zal hieromtrent het bewijs leveren, minstens zal hij op zijn eer verklaren een dergelijke verzekering 
te hebben afgesloten, vooraleer het evenement plaatsvindt.

2° Indien de huurder hieraan verzaakt, dan wordt de huurovereenkomst als nietig beschouwd.

Art. 16. Toepasselijk recht en bevoegdheid

§1. Het niet naleven van dit reglement kan leiden tot het stopzetten van de activiteit door de provincie.

§2. Op zowel contractuele als buitencontractuele geschillen is het Belgische recht van toepassing.

§3. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk 
arrondissement Leuven.

Art. 17. Meldingsplicht

Op het einde van elk schooljaar lichten de directies de deputatie in over het gebruik van de provinciale 
infrastructuur tijdens het voorbije schooljaar.
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Art. 18. Overeenkomst voor de huur van provinciale infrastructuur

De praktische bepalingen voor elke overeenkomst worden vastgelegd in een huurovereenkomst. Deze 
overeenkomst vormt samen met het huidige reglement één juridisch geheel.

Art. 19. Bekendmaking en inwerkingtreding

§1. Alle vroegere reglementen op het gebruik van de infrastructuur van de provinciale 
onderwijsinstellingen worden opgeheven.

§2. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2016.

§3. Dit reglement van orde zal overeenkomstig de bepalingen van het artikel 180 van het 
Provinciedecreet worden bekendgemaakt in het Bestuursmemoriaal van de provincie Vlaams-Brabant.


