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Nr. 44 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 6 december 2016

Voorstel VOORWERP EN GENOMEN BESLUITEN
nr.

1 Voorstel nr. 151 Buitengebruikstelling van defecte, verouderde, 
onbruikbare, gestolen vaste activa:
goedkeuring

2 Voorstel nr. 153 VERA: aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 
en budget 2017:
goedkeuring

3 Voorstel nr. 154 Vlabinvest: budgetvoorstel 2017 en meerjarenplanning 
2014-2019:
goedkeuring

4 Voorstel nr. 155 Samenwerkingsovereenkomst provincie 
Vlaams-Brabant - VDAB inzake rijopleidingen en 
verkeer op de PIVO-site:
goedkeuring

5 Voorstel nr. 156 Onderhoudspremie waardevolle gebouwen en klein 
historisch erfgoed: goedkeuring van de voorwaarden 
en wijze van gunnen voor de dienstenopdracht voor 
de aanstelling van monumentenploegen via sociale 
economie; aanpassing van het provinciaal reglement:
goedkeuring

6 Voorstel nr. 157 Opheffen provinciaal reglement betreffende subsidies 
voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant:
goedkeuring

7 Voorstel nr. 158 Aanpassing reglement verhuur nieuwe zaal en 
infrastructuur provinciedomein het Vinne:
goedkeuring

8 Voorstel nr. 160 Beperkte en gerichte herziening gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Sint-Truiden (provincie Limburg) – advies 
naar aanleiding van openbaar onderzoek:
goedkeuring
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9 Voorstel nr. 161 Intergemeentelijke vereniging Hofheide: 
buitengewone algemene vergadering van 20 
december 2016 – bijzonder mandaat aan de 
provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

10 Voorstel nr. 162 Intergemeentelijke vereniging IGO: algemene 
vergadering op 16 december 2016 - bijzonder mandaat 
aan de provinciaal vertegenwoordiger:
goedkeuring

11 Voorstel nr. 163 Intergemeentelijke vereniging Havicrem: 
buitengewone algemene vergadering 21 december 
2016 - bijzonder mandaat aan de provinciaal 
vertegenwoordiger:
goedkeuring

12 Voorstel nr. 164 Intergemeentelijke vereniging Haviland: buitengewone 
algemene vergadering 14 december 2016 - bijzonder 
mandaat aan de provinciaal vertegenwoordiger. 
goedkeuring

13 Voorstel nr. 152 BESLOTEN ZITTING

Waarderingsregels voor jaarlijkse voorziening voor 
hangende rechtsgedingen.
goedkeuring
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Nr. 45 Onderhoudspremie waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed: 
goedkeuring van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de 
dienstenopdracht voor de aanstelling van monumentenploegen via 
sociale economie; aanpassing van het provinciaal reglement.
(Directie vrije tijd – dienst erfgoed)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,
BESLUIT I

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, en voornamelijk artikel 43, §2, 11°;

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 Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van bestuurshandelingen;

Gelet op de Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
werken, leveringen en diensten;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in 
de klassieke sectoren;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

Gelet op het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB);

Gelet op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en Europese normgeving 
hieromtrent;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen;

Gelet op de Wet van 4 augustus 1996 betreffende  het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, en de codex over het welzijn op het werk;

Gelet op de Europese richtlijn 2001/45/EG van 27 juni 2001 betreffende de minimumvoorschriften 
inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de 
arbeidsplaats ter beschikking gesteld voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte en tot wijziging van de 
richtlijn 89/655/EEG (zgn. werken op hoogte); 

Gelet op de Europese richtlijn 2006/42/EG van het Europees parlement en de raad van 17 mei 2006 
betreffende machines en tot wijziging van de richtlijn 95/16/EG (zgn. machinerichtlijn);

Gelet op de Europese richtlijn 2004/108/EG van het Europees parlement en de raad van 15 december 
2004 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake 
elektromagnetische compatibiliteit en tot intrekking van de richtlijn 89/336/EEG (zgn. EMC-richtlijn); 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; 

Gelet op de milieuwetgeving van toepassing op het Vlaams grondgebied (VLAREM e.d.);

Gelet op alle nationale en Europese wetgeving en/of reglementering waarvan voornoemde opdracht 
het voorwerp uitmaakt;



172

Gelet op alle wijzigingen in voormelde wetten, besluiten, richtlijnen, …die van toepassing zijn op de 
dag van de opening van de offertes.  

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1
Het voorstel, uitgaande van de dienst erfgoed, houdende het opstarten van een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met (nationale) bekendmaking, overeenkomstig artikel 26, §2, 1°, d van de 
Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten, voor de overheidsopdracht voor het aanstellen van monumentenploegen voor 
het uitvoeren van onderhoudswerken aan waardevolle, niet-beschermde gebouwen - via sociale 
economie -  ten behoeve van de dienst erfgoed van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, wordt 
goedgekeurd.

Art. 2
De totaaluitgaven voor de overheidsopdracht (= 24 maanden) worden geraamd op 200.000 euro btw 
inbegrepen en zijn voorzien op 104ERF02/001/003 in het budget van jaar 2017 t.e.m. 2019. In het 
budget van jaar 2017 is 75.000 euro btw inbegrepen voorzien, in het budget van jaar 2018 100.000 
euro btw inbegrepen en 25.000 euro btw inbegrepen in het budget van jaar 2019. 

Leuven, 6 december 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,
BESLUIT II

Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005 en voornamelijk artikel 42, § 3, 2°;

Gelet op het reglement ‘Provinciale ondersteuning van het onderhoud van waardevolle gebouwen en 
klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen’ goedgekeurd op 19 november 2013, en 
aanpassingen hiervan op 9 december 2014;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel

De aanpassingen in het bestaande provinciaal reglement ‘Reglement voor de ondersteuning van het 
onderhoud van waardevolle gebouwen en klein historisch erfgoed in beheer van openbare besturen’, 
zoals voorgesteld in de bijlage met ref. 2016_reglement_nieuwe_tekst ERF/ED/16/07157, worden 
goedgekeurd.

Leuven, 6 december 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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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. 

§ 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:
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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 / 
werken aan Klein Historisch Erfgoed; uit te voeren door de monumentenploegen:

1° Uitvoering van voorzorgsmaatregelen: zoals 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; plaatselijk herstellen 
van goten en afvoeren.

2° Het onderhouden, herstellen en plaatsen van voorzieningen voor de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid in functie van het beveiligd uitvoeren van controle en van 
onderhoudswerken: zoals 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: zoals 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° In het kader van onderhouds- en instandhoudingswerken:  inpakken en verplaatsen van 
roerende voorwerpen en cultuurgoederen; reinigen van het gebouw na uitvoering van de 
werken.

7° Werken aan Klein Historisch Erfgoed:
a. algemeen: het verzekeren van de structurele stabiliteit; preventieve behandeling 

tegen schadelijke invloeden;
b. gebouw met beperkte omvang (bv. kapel): herstel- en onderhoudswerken aan 

dakbedekking, regenwaterafvoer, muurwerk, buitenschrijnwerk.
c. grafteken, (oorlogs)monument, schandpaal, … : 

• constructieve delen: zacht reinigen; roestvrij maken en afwerkingslaag 
aanbrengen op ijzeren onderdelen, zoals verbindingsdoken; 
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 afwerkingslaag op 
onderdelen in gietijzer, smeedijzer en staal;  opnieuw leesbaar maken van 
belettering.

• plantvrij maken/houden; kleine voegen en barsten dichten met 
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:
Alle werken die vallen onder categorie 1 en die door een aannemer worden uitgevoerd & 
werken aan:

a. Dakconstructie: het herstellen van dakschade; dichten van lekken; ontmossen van 
natuurleien.

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



176

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

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

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

e. Stabiliteit: nemen van dringende maatregelen om de stabiliteit te verzekeren; 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 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.
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Art. 4 - Aanvraagprocedure
§ 1. 
Voor werken CATEGORIE 1 kan de aanvraag gedurende het hele jaar worden ingediend en 
behandeld. 
Voor werken CATEGORIE 2 kan de aanvraag  gedurende het hele jaar worden ingediend maar enkel 
de dossiers die uiterlijk op 1 oktober zijn ontvangen worden nog in hetzelfde jaar behandeld. 
Aanvragen die na die datum binnenkomen, worden doorgeschoven naar het daaropvolgende jaar. 

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

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

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

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 verwijzing naar het 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; het volledige inspectierapport dient niet meegestuurd te worden; 

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.
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§ 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.

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.
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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.

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

Art. 8 – Opheffingsbepalingen
Dit reglement vervangt het provinciaal reglement inzake de toekenning van premies voor 
onderhoudswerken aan niet als monument beschermde waardevolle gebouwen van 2 september 
1997, 
1 januari 2002, 1 januari 2009 en 1 januari 2014.

Art. 9 - Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
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Nr. 46 Opheffen provinciaal reglement betreffende subsidies voor 
archeologische projecten in Vlaams-Brabant.
(Directie vrije tijd – dienst erfgoed)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op het artikel 42 § 3 van het provinciedecreet;

Gelet op het besluit van 15 februari 2000 tot vaststelling van het subsidiereglement 'Provinciaal 
reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant' met technische 
wijzigingen doorgevoerd door de provincieraad op 18 december 2001;

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

BESLUIT:

Enig artikel
Het ‘Provinciaal reglement betreffende subsidies voor archeologische projecten in Vlaams-Brabant’ 
van 15 februari 2000 en technisch gewijzigd op 18 december 2001, wordt opgeheven met ingang van 
1 januari 2017.

Leuven, 6 december 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Nr. 47 Aanpassing reglement verhuur nieuwe zaal en infrastructuur 
provinciedomein Het Vinne
(Directie vrije tijd – dienst recreatie)

DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT,

Gelet op artikel 42 §3 van het provinciedecreet;

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.

Gelet op het reglement van 20 januari 2015 van het gebruik infrastructuur van de provinciedomeinen;

Gelet op de beslissing van deputatie van 23 juni 2016 voor de aanpassing van de tarieven, een 
aanpassing van het marktaanbod en verdere bepalingen voor de verhuur van infrastructuur in het 
reglement voor het provinciedomein het Vinne;

Gelet op het advies van de raadscommissie jeugd, cultuurbeleid, Vlaams karakter, sport, recreatie en 
domeinen d.d. 22 november 2016;
Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1 
Akkoord te gaan met het aangepast reglement op het gebruik van de infrastructuur voor het 
provinciedomein het Vinne, waarvan de tekst bij dit besluit wordt gevoegd.

Art. 2
Dit reglement vervangt voor het provinciedomein Het Vinne het reglement van 20 januari 2015 
reglement van het gebruik infrastructuur van de provinciedomeinen.

Art. 3
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2017.

Leuven, 6 december 2016

Van raadswege:

(g) Marc COLLIER (g) Chris TAES
provinciegriffier voorzitter
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Reglement op het gebruik van de infrastructuur in provinciedomein Het Vinne

Artikel 1. Machtiging domeinbeheerder

De domeinbeheerder, belast met het beheer van de gebouwen van het provinciedomein Het Vinne 
van Vlaams-Brabant, inclusief de NME-centra (natuur- en milieueducatie), is ertoe gemachtigd het 
gebruik van deze infrastructuur te verhuren aan derden voor het organiseren van o.a. opvoedkundige, 
culturele, welzijns- en gezondheids-, sportieve, vaderlandslievende of liefdadigheidsactiviteiten. Het is 
de domeinbeheerder die de overeenkomsten inzake het gebruik van provinciale infrastructuur met de 
gebruikers sluit. 

Art. 2. Toepassingsgebied
Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van de zalen, terreinen en toebehoren van het 
provinciedomein Het Vinne (Ossenwegstraat 70, 3440 Zoutleeuw), eigendom van en beheerd door de 
provincie Vlaams-Brabant. 

Het betreft de volgende infrastructuur:

naam omschrijving
Zaal A Oppervlakte 44 m²

Uitzicht op het binnenmeer
Maximum aantal personen:

- Theateropstelling: 60
- Dineropstelling: 32
- Boardroom: 32

Kleine kitchenette 
Zaal B Oppervlakte 50 m²

Uitzicht op het binnenmeer
plaatsen van scherm en beamer mogelijk
Maximum aantal personen:

- Theateropstelling: 36
- Dineropstelling: 36
- Boardroom: 16

kitchenette aanwezig 
Zaal A+B Oppervlakte: 94 m²

Maximum aantal personen:
- Theateropstelling:100
- Dineropstelling:68
- Boardroom:40

Schuur Een grote rustieke binnenruimte geschikt voor recepties, tentoonstellingen, 
kleine optredens, …

Terrein achter hoeve …
Terrein: bovenparking Vlak terrein naast de Ossenwegstraat.
Tent …
Buitenmeubilair …

Art. 3. Definities

1° De aanvrager: Een individu, organisatie of vereniging die een zaal huurt of gebruikt. 

2° Partijpolitieke manifestaties: Alle activiteiten die worden georganiseerd door politieke partijen of 
politieke mandatarissen van politieke partijen. De volgende activiteiten worden niet beschouwd als 
partijpolitieke manifestaties:

a) besloten vergaderingen van een politieke partij, waaraan enkel partijleden deelnemen;
b) vormingsinitiatieven en activiteiten van sociale, culturele, sportieve, recreatieve of 

gastronomische aard, waarop ook niet-partijleden zijn uitgenodigd en waarop geen 
partijpolitieke propaganda wordt gevoerd. 
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3° 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. 4. Algemene verbodsbepalingen

De volgende activiteiten zijn verboden: 
1° Partijpolitieke manifestaties, tenzij voor activiteiten uitgaande van de politieke fracties van de 
provincieraad;
2° Gokwedstrijden;
3° Activiteiten die een gevaar voor het publiek kunnen opleveren;
4° Activiteiten die naar aard of inhoud in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde;
5° Activiteiten die de filosofische en/of religieuze opvattingen van anderen niet respecteren;
6° Activiteiten die kunnen concurreren met de eigen activiteiten van de provinciale instellingen.
7° Het spelen van versterkte muziek tenzij met uitzonderlijke toestemming van de domeinbeheerder;
8° Activiteiten die door hun aard en omvang de goede werking of de goede faam van de provincie 
Vlaams-Brabant in het gedrang brengen;

Art. 5. Procedure aanvraag gebruik

§1. De aanvraag voor het gebruik van de provinciale infrastructuur moet minstens één maand vooraf 
telefonisch, per mail of schriftelijk aan de domeinbeheerder bezorgd worden. Voor eenvoudige 
activiteiten met een beperkte impact kan de domeinbeheerder een kortere termijn toestaan met een 
minimum van drie werkdagen. 

§2. De domeinbeheerder gaat na of de aanvraag overeenstemt met de bepalingen van het reglement 
waarna hij al dan niet de toestemming verleent. 

§3. Aanvragen kunnen geweigerd worden om volgende redenen: 

1° De aanvraag stemt niet overeen met de bepalingen van het reglement;
2° Het provinciedomein beschikt niet over voldoende gekwalificeerd personeel om de activiteit te 
begeleiden; 
3° De activiteit overtreft de mogelijkheden of de draagkracht van het domein of haar omgeving;
4° De activiteit brengt de goede werking of de goede faam van de provincie Vlaams-Brabant in het 
gedrang;

§4. De domeinbeheerder kan bijkomende voorwaarden opleggen in verband met het gebruik van de 
infrastructuur.

§5. Een weigering wordt schriftelijk gemotiveerd.

§6. De domeinbeheerder stelt de aanvrager binnen een redelijke termijn na ontvangst van de 
aanvraag in kennis van zijn beslissing. 
§7. De aanvrager krijgt een reserveringscontract digitaal of per post toegezonden dat uiterlijk tien 
dagen na de verzenddatum, volledig ingevuld en ondertekend digitaal of per post moet teruggezonden 
worden naar de domeinbeheerder. 

§8. Dit reserveringscontract 'Overeenkomst voor het gebruik van provinciale infrastructuur – Het 
Vinne' wordt opgemaakt in 2 exemplaren:

a) één exemplaar gaat naar de aanvrager;
b) het tweede exemplaar blijft bij het provinciedomein.

Art. 6. Naleving reglementen

1° De aanvrager verbindt zich ertoe te voldoen aan de ter plaatse geldende politiereglementen. 

2° De aanvrager verbindt zich ertoe het reglement van orde van het provinciedomein na te leven. Een 
exemplaar van dit reglement wordt bezorgd aan de aanvrager. 
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Art. 7. Tarieven, heffingen, lasten en vergunningen

§1. Basistarief.

Het basistarief omvat de huur- en energiekosten.
Het basistarief verschilt naargelang de gehuurde zaal, terrein of toebehoren.

§2. Water en elektriciteitsverbruik.

1° Stroomgroepen worden niet ter beschikking gesteld. 
2° In functie van de type activiteit en bij abnormaal hoog water- en elektriciteitsverbruik, kan de 
domeinbeheerder het reële verbruik aanrekenen. 

§3. Tarief voor opbouw en afbraak van de activiteit.

Voor de opbouw en afbraak van de activiteit wordt per dag de helft van het basistarief aangerekend. 

§4. Indexering.

De tarieven worden jaarlijks per 1 september aangepast aan de gezondheidsindex. 

§5. Heffingen en lasten.

De aanvrager draagt de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid voor alle aan de activiteit 
verbonden kosten, heffingen en lasten, waaronder auteursrechten en belastingen.

§6. Aanvraag vergunningen.

De aanvrager draagt de uitsluitende en uitdrukkelijke verantwoordelijkheid om de nodige 
vergunningen te bekomen voor alle georganiseerde activiteiten.

Art. 8. Annuleringsvoorwaarden

§1. Annulering door de aanvrager.

1° De domeinbeheerder moet schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het niet-gebruik van zaal, 
terreinen of toebehoren vóór de activiteit. 
2° Bij annulering worden de volgende kosten aangerekend:

a) 10 euro administratiekosten bij annulatie tot 1 maand vóór de activiteit;
b) 50% van de bepaalde huurprijs bij annulatie tot 2 weken vóór de activiteit;
c) 100% van de bepaalde huurprijs bij annulatie minder dan 2 weken vóór de activiteit
d) 100% van de bepaalde huurprijs bij niet-gebruik zonder voorafgaande schriftelijke annulering.

3° In geval van overmacht, kan de aanvrager een schriftelijk, gemotiveerd verzoek tot vrijstelling van 
betaling richten aan de domeinbeheerder.

§2. Annulering door de domeinbeheerder.

De toestemming tot het gebruik van de infrastructuur kan in geval van overmacht of uit 
veiligheidsoverwegingen ( bv in geval betreding domein gevaarlijk zou bij zware stormen) binnen een 
redelijke termijn door de domeinbeheerder worden ingetrokken zonder recht op schadevergoeding.

Art. 9. Bepalingen met betrekking tot de betaling

§1. De vastgestelde gebruiksprijs moet door de aanvrager vereffend worden door storting of 
overschrijving op de rekening van het provinciedomein uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. 

§2. De te betalen bedragen zijn ondeelbaar.
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Art. 10. Overdracht

Het is de aanvrager verboden om:

1° het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk over te dragen;
2° de provinciale infrastructuur geheel of gedeeltelijk verder ter beschikking te stellen aan derde 
gebruikers zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de domeinbeheerder.

Art. 11. Afspraken met betrekking tot gebruik infrastructuur

§1. De infrastructuur wordt in goede staat ter beschikking van de aanvrager gesteld. De aanvrager zal 
de werking van alle elektrische apparaten leren kennen en nagaan of ze in goede staat zijn op het 
ogenblik van ingebruikname. 

§2. De aanvrager kan in voorkomend geval samen met de domeinbeheerder eventuele gebreken 
schriftelijk vaststellen vóór het in gebruik nemen van de infrastructuur (met inbegrip van apparaten).

§3. In functie van de grootte van de activiteit kan de domeinbeheerder de aanvrager de verplichting 
opleggen om zelf in sanitaire voorzieningen te voorzien. 

§4. De infrastructuur kan, behoudens andere afspraken met de domeinbeheerder, elke dag in gebruik 
genomen worden van 09.00 uur tot 23.00 uur.

§5. Enkel die infrastructuur die opgenomen werd in de ‘Overeenkomst voor het gebruik van provinciale 
infrastructuur – Het Vinne’ mag worden gebruikt.

§6. Het is niet toegestaan andere zalen, terreinen te betreden of andere toegangswegen te gebruiken 
dan deze die door de domeinbeheerder werden aangeduid.

§7. Van de infrastructuur mag geen ander gebruik gemaakt worden dan dit waarvoor ze werden 
aangevraagd.

§8. Aan ramen, deuren, muren, zolderingen, gordijnen, panelen, vloeren mag niets worden bevestigd 
of aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de domeinbeheerder.

§9. De aanvrager verbindt zich ertoe de ter beschikking gestelde infrastructuur te beheren als een 
‘goede huisvader’. 

§10. Tafels en stoelen in de zaal mogen door de aanvrager naar eigen wens geschikt worden.

§11. De aanvrager moet zelf instaan voor de opvang van alle personen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks met de georganiseerde activiteit te maken hebben. 

§12. De aanvrager dient er zorg voor te dragen dat het maximum aantal toegelaten personen in de 
gehuurde ruimtes niet wordt overschreden.

§13. De aanvrager dient er zorg voor te dragen dat het rookverbod, zoals vastgesteld bij wettelijke 
bepalingen, strikt wordt nageleefd.

§14. De aanvrager dient er zorg voor te dragen dat geluidsnormen en wettelijke bepalingen met 
betrekking tot het respecteren van de nachtrust worden gerespecteerd. 

§15. De aanvrager zorgt ervoor dat na afloop van de activiteit de ter beschikking gestelde 
infrastructuur opgeruimd is, dat het afval verwijderd wordt, dat het gebruikte bestek e.d. afgewassen is 
en tafels en stoelen teruggeplaatst worden zodat ze onmiddellijk weer kunnen aangewend worden 
voor hun normale bestemming.

§16. Bij gebruik van de kitchenettes en bijkomend materiaal moet alles net en afgewassen 
achtergelaten worden en op de oorspronkelijke plaats teruggezet worden. 
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§17. Er is een minimum aan poetsgerief aanwezig.

§18. Alle materialen, die geen deel uitmaken van de infrastructuur van de provincie Vlaams-Brabant, 
moeten onmiddellijk na afloop van de activiteit verwijderd worden.  

§19. De aanvrager staat zelf in voor het verwijderen van alle afval volgens de regels voor 
afvalinzameling die gelden in het provinciedomein. Indien de aanvrager hieraan verzaakt, dan worden 
de kosten voor afvalinzameling en -verwijdering op de aanvrager verhaald. Hiervoor wordt een forfait 
van 250 euro aangerekend. 

§20. Na afloop van de activiteit in de zalen van het provinciedomein zorgt de aanvrager ervoor dat alle 
lichten gedoofd worden, waar nodig de thermostatische kranen van de verwarming dichtgedraaid en 
de deuren gesloten worden. 

§21. Bij niet-naleving van de voorgaande verplichtingen worden voor het extra schoonmaken en 
opruimen de personeelskosten aangerekend volgens het vastgestelde uurloon in het artikel 16.

§22. Het provinciedomein biedt zelf geen catering aan. Indien de aanvrager catering wenst, kan hij 
hiervoor beroep doen op de concessiehouder die binnen het provinciedomein een concessie uitbaat, 
of kan hij een ander cateringbedrijf aanspreken. 

Art. 12. Aankondigingen en publiciteit

§1. Reclamemateriaal, publicitaire versieringen of aankondigingen mogen alleen worden aangebracht 
met uitdrukkelijke toestemming van de domeinbeheerder en dit enkel op de hiertoe aangeduide 
ruimten en/of panelen. 

§2. De voorstellen voor de inplanting van panelen en stands moeten minimaal één week voorafgaand 
aan de activiteit met de domeinbeheerder worden besproken. 

§3. De activiteit moet in het Nederlands aangekondigd worden met vermelding van de 
verantwoordelijke uitgever. 

§4. De publiciteit om de activiteit aan te kondigen moet duidelijk zijn, zodat het publiek niet zou 
kunnen veronderstellen dat ze door het provinciedomein wordt georganiseerd. 

§5. Bij activiteiten met een publiek karakter wordt de publiciteit vooraf voorgelegd aan de 
domeinbeheerder. 

§6. Het is de aanvrager toegestaan om de weg naar de activiteit in het provinciedomein Het Vinne te 
bewegwijzeren, maar uitsluitend via een tijdelijke constructie aangebracht aan vaste 
domeininfrastructuur. Na afloop van de activiteit dient de aanvrager de wegwijzers te verwijderen. 

§7. In functie van het type activiteit kan de domeinbeheerder aan de aanvrager de verplichting 
opleggen om de omwonenden van het provinciedomein uiterlijk één week voor de activiteit schriftelijk 
in kennis te brengen van de activiteit (met vermelding van datum, uur waarop de activiteit doorgaat en 
gsm-nummer aanvrager). 

Art. 13. Taalgebruik

Als algemene regel geldt dat het Nederlands de voertaal is in de provinciedomeinen. 
Bij activiteiten die zich richten tot een meertalig deelnemersveld, krijgt het Nederlands de voorrang. 
Alle overeenkomsten tussen de aanvragers en de provincie Vlaams-Brabant worden in het 
Nederlands opgesteld.

Art. 14. Veiligheidsmaatregelen

§1. De aanvrager zorgt ervoor dat de aanwijzingen en richtlijnen, gegeven door het personeel van het 
provinciedomein, worden nageleefd teneinde de veiligheid van personen en de goede werking van de 
installaties te verzekeren. 
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§2. De toegang tot de technische lokalen is verboden voor iedereen die er om dienstredenen niet 
aanwezig moet zijn.

§3. Het is verboden om vreemde voorwerpen, zoals gasflessen e.d. die een ontploffing of brand 
kunnen veroorzaken, in de zalen te brengen.

§4. Wanneer de aanvrager stoffen of materialen die een risico inhouden voor het verwonden van 
mensen of voor het beschadigen van het materiaal in de zalen of op de terreinen, wil binnenbrengen, 
dient hij daarvoor de toestemming te vragen van de domeinbeheerder. 

§5. Toestellen werkend op elektriciteit mogen enkel gebruikt worden op de plaatsen aangewezen door 
de domeinbeheerder.

§6. De aanvrager mag enkel gekeurde en conforme elektrische installaties gebruiken. 

§7. Bij de opstelling van de zaal moet er voldoende plaats vrijgehouden worden om ontruimings- en 
evacuatiemogelijkheden te hebben in geval van nood.

§8. Bijkomende podia en togen mogen niet worden geplaatst, tenzij met toestemming van de 
domeinbeheerder.

§9. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten worden vrijgehouden. Er mogen geen hinderende 
voorwerpen in hun nabijheid geplaatst worden. De opschriften en/of pictogrammen ‘uitgang’ en 
‘nooduitgang’ moeten steeds duidelijk zichtbaar zijn. De noodverlichting mag niet bedekt, noch 
uitgeschakeld worden.

§10. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat de normen in verband met de brandveiligheid en 
hygiëne nageleefd worden. 

§11. Bij brand of ongeval moet de aanvrager onmiddellijk de nodige maatregelen nemen. Hij moet de 
domeinbeheerder of de door de domeinbeheerder aangeduide persoon waarschuwen en in 
voorkomend geval andere hulpdiensten verwittigen. Bij minder dringende gevallen pleegt de 
aanvrager overleg met de domeinbeheerder voor het nemen van de nodige maatregelen. 

§12. De aanvrager staat zelf in voor de bewaking van het gebruikte materiaal. Indien materiaal zoals 
tapinstallaties, vaten bier, frigo's, springkastelen, ... aanwezig is tijdens een nacht voor of na de 
activiteit, is de aanwezigheid van een door de aanvrager te voorziene nachtwacht verplicht. De 
aanvrager doet hiervoor beroep op ofwel eigen personeel ofwel een erkende bewakingsfirma conform 
de bewakingswet. Dit moet meegedeeld worden aan de domeinbeheerder en aan de lokale politie. 

§13. In functie van de grootte van de activiteit kan de domeinbeheerder van het provinciedomein aan 
de aanvrager de verplichting opleggen om een EHBO-stand in te richten en om de lokale politie en de 
brandweer kennis te geven van de activiteit. 

Art. 15. Toezicht

De domeinbeheerder behoudt zich het recht om ten allen tijde controle te doen tijdens de uitvoering 
van de activiteiten teneinde zich te verzekeren van de naleving van dit reglement, de 
veiligheidsvoorschriften en het correcte gebruik van de ter beschikking gestelde infrastructuur. 

Art. 16. Personeel

§1. Inzet provinciepersoneel.

Het provinciepersoneel verricht principieel geen prestaties voor derden. 

§2. Vergoeding. 
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1° Indien sommige activiteiten om redenen van overmacht of van deskundigheid dienen te worden 
uitgevoerd door provinciepersoneel, dan moeten de geleverde prestaties vergoed worden volgens de 
volgende tarieven: 

a) 30 euro per persoon, per begonnen uur voor dagprestaties (tot 20.00 uur) en 
b) 40 euro per persoon, per begonnen uur voor avond- en zondagprestaties; 

2° Voor activiteiten die na sluitingstijd van het provinciedomein plaatsvinden, zal vanaf het sluitingsuur 
minimaal 1 domeinwachter ingezet worden in de domeinen waar geen conciërge aanwezig is. De 
kostprijs hiervan zal doorgerekend worden aan de organisatoren aan 40 euro per persoon, per 
begonnen uur. 

§3. Indexering.

De tarieven voor prestaties van provinciepersoneel worden jaarlijks per 1 september aangepast aan 
de gezondheidsindex. 

Art. 17. Schade en aansprakelijkheid 

§1. Vaststelling van de schade.

1° Bij elke gebruiksovereenkomst zal een voor akkoord ondertekende inventaris van het materiaal 
meegegeven worden. Op het einde van de ingebruikname worden alle hoeveelheden met de 
inventaris vergeleken.
2° Elke schade aan infrastructuur moet ter plaatse worden vastgesteld door de domeinbeheerder 
enerzijds en de aanvrager anderzijds. 

§2. Aansprakelijkheid.

1° De aanvrager is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan de infrastructuur die ter 
beschikking wordt gesteld door het provinciedomein.
2° De aanvrager is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan eigen materiaal of materiaal van 
derden ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door diefstal, vandalisme of beschadiging.
3° De aanvrager is aansprakelijk voor alle schade aan eigen materiaal, materiaal van derden of aan 
derden en hun bezittingen veroorzaakt tijdens of door de georganiseerde activiteiten. 
4° De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vernietiging, 
diefstal, vandalisme, verlies of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de aanvrager of aan 
derden.
5° De aanvrager vrijwaart de provincie Vlaams-Brabant en het provinciedomein voor alle 
schadeclaims door derden ingesteld. De aanvrager verbindt zich er toe deze vrijwaring te laten 
acteren door de verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 
6° De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval ter beschikking 
gestelde infra
structuur gebreken zouden vertonen of niet naar behoren zouden werken. 
7° De provincie Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade 
veroorzaakt door het uitvallen van de elektrische en technische installaties. 

§3. Vergoeding van de schade.

1° De aanvrager aanvaardt uitdrukkelijk de eventuele schade te vergoeden. 
2° Voor gebroken, beschadigd of verdwenen materiaal wordt een vergoeding gevraagd die 
overeenkomt met de nieuwprijs volgens factuur. 
3° De aanvrager verbindt er zich toe om elk verlies of elke schade voortkomend uit het gebruik van de 
infrastructuur, te vergoeden. 

§4. Afstand van verhaalsrecht

De aanvrager doet afstand van elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ten opzichte van de 
provincie Vlaams-Brabant. 
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Art. 18. Verzekeringen

§1 Property verzekering.

1° De contractspartijen verzaken wederzijds aan het verhaal dat ze op mekaar zouden kunnen 
uitoefenen voor toegebrachte materiële en immateriële gevolgschade, behalve in geval van 
kwaadwilligheid.

2° Beide partijen laten deze verhaalafstand eveneens acteren in hun respectievelijke 
verzekeringscontracten.

3° In het kader van deze overeenkomst wordt iedere niet-naleving door de aanvrager van de 
verplichtingen voorzien in deze overeenkomst, beschouwd als kwaadwilligheid.

§2. Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

1° De aanvrager verbindt er zich toe om een dekking burgerrechtelijke aansprakelijkheid als 
organisator af te sluiten voor de activiteiten die hij organiseert in de zalen of op de terreinen van het 
provinciedomein. De aanvrager zal een geldig verzekeringsattest voorleggen.
2° Indien de aanvrager hieraan verzaakt, wordt de gebruiksovereenkomst als nietig beschouwd. 

Art. 19. Toepasselijk recht en bevoegdheid

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

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

Art. 20. Overeenkomst voor het gebruik van provinciale infrastructuur – Het Vinne

De overeenkomst voor het gebruik van provinciale infrastructuur – Het Vinne vormt samen met het 
huidige reglement één juridisch geheel. 

Art. 21. Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.


