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Wettelijke bekendmakingen 2021 
 

8.  Besluit van de gouverneur 

 
Organisatie van de provincieraad van 16 maart 2021 
 
De provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, 
 
Gelet op het provinciedecreet; 
 
Gelet op de federale maatregelen n.a.v. Covid-19; 
 
Gelet op de richtlijnen van Lokaal Bestuur Vlaanderen m.b.t. het organiseren van een provincieraad in deze 
uitzonderlijke omstandigheden; 
 
Overwegende dat de provincieraad via videoconferencing (Microsoft Teams) kan verlopen; 
 
Overwegende dat de stemmingen via een webformulier (Microsoft Forms) kunnen verlopen, waarbij het 
geheim van de stemming gewaarborgd wordt; 
 
Overwegende dat het openbaar karakter kan gewaarborgd worden door de provincieraad live te streamen 
(beeld en klank) en dat dit op de bestuurlijke website bekend kan worden gemaakt; 
 
Besluit: 
 
Artikel. 1. De provincieraad van het provinciebestuur Vlaams-Brabant op 16 maart 2021 naar aanleiding van 
Covid-19 digitaal te laten verlopen. 

 
Leuven, 5 maart 2021 
 
 
 
De provinciegouverneur 
(g) Jan SPOOREN 
 
 

9.  Diplomatiek en consulair korps – Consulaten-generaal 

 
De heer vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking brengt de hierna volgende inlichting/wijziging ter kennis aangaande de 
consulaire korpsen. 
 
De heer Daniel TERMONT is benoemd tot Ereconsul van het Koninkrijk Marokko te Gent met als consulair 
ressort het Vlaams Gewest. 
 
 
Het ereconsulaat is gelegen te: Korte Rijakkerstraat 30, 9030 Mariakerke (Gent) 



10. Besluit van de provincieraad Vlaams-Brabant van 16 maart 2021 “Wijziging reglement 
handelskernversterking en het gemeentelijk detailhandelsbeleid” 

 
Gelet op artikel 42, § 3 van het Provinciedecreet van 9 december 2005; 
 
Gelet op het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk 
detailhandelsbeleid goedgekeurd op 5 november 2019;  
 
Overwegende dat artikel 4, § 3 van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het 
gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt:  
 

De aanvraag kan gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 
15 april ingediend zijn om in aanmerking te komen voor de verwerkingsronde van dat jaar. 

 
Overwegende dat projecten uiterlijk op 15 april 2021 ingediend moeten zijn om voor het jaar 2021 in 
aanmerking te komen voor subsidies in het kader van het voornoemd provinciaal reglement ter versterking 
van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid; 
 
Overwegende dat Artikel 5, §4 van het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het 
gemeentelijk detailhandelsbeleid luidt als volgt: 

 
De ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden gerangschikt op basis van de evaluatie van 
bovenvermelde criteria. Door de deputatie zal, binnen de perken van de daartoe op het budget van 
de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten, een selectie gebeuren van de best 
geëvalueerde projecten. Binnen de doelstelling ‘ondersteunen van vernieuwende projecten ter 
promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke detailhandelaars en middenstanders’, 
subsidiëren we jaarlijks maximaal 5 projecten. 

 
Overwegende dat ten gevolge van de huidige geldende maatregelen in het kader van de strijd tegen het 
coronavirus een groot deel van de retail en horeca gesloten zijn waardoor het voor gemeenten en steden 
moeilijk is om voor het verstrijken van de voorziene uiterlijke indiendatum goede projecten in te dienen;  
 
Overwegende dat het in deze omstandigheden aangewezen is extra indieningsdata voor 2021 te voorzien; 
 
Overwegende dat het in deze omstandigheden aangewezen is om geen beperking op het aantal 
promotieprojecten voor 2021 te voorzien; 
 
Overwegende dat ten gevolge daarvan ook enkele andere bepalingen specifiek voor 2021 dienen te worden 
aangepast. Zo worden 3 verwerkingsrondes voorzien in plaats van 1 en wordt binnen de doelstelling 
“ondersteunen van vernieuwende projecten ter promotie van de collectieve belangen van de plaatselijke 
detailhandelaars en middenstanders” geen maximaal aantal te subsidiëren projecten bepaald per periode 
van indiening; 
 
Overwegende dat deze wijzigingen enkel voor het werkingsjaar 2021 moeten gelden; 
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
Besluit: 
 
Enig artikel 
In het provinciaal reglement ter versterking van de handelskernen en het gemeentelijk detailhandelsbeleid 
goedgekeurd op 05 november 2019, wordt een artikel 14 bis ingevoegd, luidende als volgt:  
 
Art. 14 bis – Tijdelijke bepalingen 
§1. Voor het werkingsjaar 2021 dat loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt de 
bepaling van artikel 3, §3 vervangen als volgt:  
 
“Om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het jaar 2021, kunnen projecten ingediend worden 
gedurende drie periodes. De eerste periode loopt vanaf 01 januari en heeft als uiterste indiendatum 15 april; 
de tweede periode loopt vanaf 16 april en heeft als uiterste indiendatum 15 juni en de derde periode loopt 
vanaf 16 juni en heeft als uiterste indiendatum 15 oktober. 
Projecten kunnen starten vanaf hun respectievelijke uiterste indiendatum. Projecten die voordien van start 
gingen, komen niet meer in aanmerking voor subsidiëring.” 



 
§2. Voor het werkingsjaar 2021 dat loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt de 
bepaling van artikel 3, §4 vervangen als volgt:  
“De maximum uitvoeringstermijn loopt tot de respectievelijke uiterste indiendatum van het jaar x + 2 jaar. Het 
jaar x is het jaar van indiening.” 
 
§3. Voor het werkingsjaar 2021 dat loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt de 
bepaling van artikel 4, §3 vervangen als volgt:  
“Er wordt voor elke voorziene periode van indiening een verwerkingsronde georganiseerd. De aanvraag kan 
gedurende het hele jaar ingediend worden, maar moet op straffe van verval uiterlijk 15 oktober ingediend zijn 
om nog in aanmerking te komen voor de laatste verwerkingsronde van dat jaar.” 
 
§4. Voor het werkingsjaar 2021 dat loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt de 
bepaling van artikel 5, §4 vervangen als volgt:  
“De ingediende projecten die ontvankelijk zijn, worden per respectievelijke periode gerangschikt op basis 
van de evaluatie van bovenvermelde criteria. Door de deputatie zal, binnen de perken van de daartoe op het 
budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten, een selectie gebeuren van de best 
geëvalueerde projecten.  
 
§5. Voor het werkingsjaar 2021 dat loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt de 
bepaling van artikel 5, §5 vervangen als volgt:  
“De definitieve beslissing zal telkens uiterlijk 3 maanden na de respectievelijke uiterste indiendatum 
genomen worden.” 
 
 
Leuven, 16 maart 2021 
 
 
Van raadswege: 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
(g) Marc COLLIER (g) Linda VAN DEN EEDE 
 
 
 

11. Besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 16 maart 2021 “Aanpassing reglementen 
van orde provinciedomeinen Vlaams-Brabant” 

 
De provincieraad van Vlaams-Brabant besluit: 
 
Gelet op het artikel van 42, §3, van het provinciedecreet;  
 
Gelet op de beslissing van de deputatie van 11/2/2021 betreffende de aanpassing van de reglementen van 
orde; 
 
Gelet op het advies van de raadscommissie infrastructuur van 9/3/2021.  
 
Op voorstel van de deputatie, 
 
 
Besluit: 
 
Artikel 1  
De aangepaste reglementen van orde voor de provinciedomeinen worden goedgekeurd. 
 
Art. 2 
Deze aangepaste reglementen vervangen alle vorige versies en aanpassingen. 
  



 
Art. 3 
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. 
 
 
 
Leuven, 16 maart 2021 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
De provinciegriffier De voorzitter 
(g) Marc COLLIER (g) Linda VAN DEN EEDE 
 


