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Vergadering raadscommissie Financiën, fiscaliteit, personeel, 
vorming en informatica 
NOTULEN 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Plaats raadzaal Datum  16 oktober 2018 
Voorzitter Jaak Pijpen Aanvangsuur 13:00 uur 
 
 
Aanwezig Jaak Pijpen, voorzitter 
 Eddy Poffé, ondervoorzitter 
 Manu Claes, Chris Taes, Corinne Olbrechts, Martine Lemonnier, Jo Stulens, 

Martine Janssens, Sara Sneyers, Katleen D’Haese, Luc Robijns, Diederik 
Dunon, Lucia Dewolfs, Frédéric Petit 

  
 Joël Vander Elst, Linda Van den Eede, Jan Laeremans, plaatsvervangende 

leden 
 
 Monique Swinnen, Marc Florquin, Tie Roefs, Tom Dehaene,  Ann Schevenels, 

Walter Zelderloo, gedeputeerden   
  
verontschuldigd  Daniël Fonteyne, Johan De Haes 
 
 
 

Agendapunten 
 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering 

 

De heer Jaak Pijpen opent de vergadering om 13:00 en informeert of er vragen zijn i.v.m. het verslag 

van 4 september 2018. 

 

De notulen van de vergadering van 4 september 2018 worden goedgekeurd. 
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2. Reglementswijziging tweede pensioenpijler contractuelen 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen licht deze reglementswijziging toe. In het reglement was een 

minimum leeftijd van 25 jaar opgenomen en een tweede voorwaarde dat de medewerker minimum 

1 jaar bij het bestuur tewerkgesteld moest zijn om de reserve opbouw te kunnen starten. Deze 

voorwaarden zijn wettelijk echter niet toegestaan. Daarom heeft Ethias het reglement aangepast. 

Ondertussen hebben de vakbonden een protocol van akkoord getekend. 

Als er nog vragen hierover zijn is de heer Francis Baeck de aangewezen persoon om deze te 

beantwoorden. 

  

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt of er  een onderscheid gemaakt wordt in personeelsgroepen. 

Bijvoorbeeld iemand die minder lang of langer voor de provincie werkt?  

 

De heer Francis Baeck antwoordt dat dit niet het geval is. Er zijn namelijk  twee soorten 

pensioenplannen: doel- en bijdrageplannen. Deze vraag situeert zich in de bijdrageplannen en daar 

behoort het pensioenreglement van de provincie niet toe. Ons doel is de helft van het verschil van 

contractueel en statutair pensioen te overbruggen. Alles wordt gestuurd door pensioneringsdatum. 

De lat ligt dus voor iedereen gelijk en  hangt niet af van anciënniteit. 

 

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt vanaf wanneer de wijziging ingaat. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen antwoordt dat dit is vanaf de beslissing. 

 

Mevrouw Lucia Dewolfs voegt nog toe dat dat dan een meerkost van ¼ van een jaar betekent voor 

2018? 

 

De heer Francis Baeck  weerlegt dit echter. Wij werken met een doelplan. Het is voor de 

transparantie van de medewerkers en de raadsleden dat het reglement aangepast wordt. In praktijk 

wordt dit nu reeds zo toegepast. 

 

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt nog wat de meerkost van deze reglementswijziging is. 

 

De heer Francis Baeck  antwoordt dat die marginaal is. Vroeger was er de voorwaarde vanaf 25 jaar, 

maar er wordt amper niemand aangeworven jonger dan 25 jaar en waar je vroeger ook een jaar 

moest gewerkt hebben voor uw pensioenreserve verworven was, is het nu vanaf dag 1. 

 

 

Advies: de reglementswijziging  tweede  pensioenpijler contractuelen wordt met een gunstig advies 
aan de provincieraad voorgelegd. 
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3. Bestek brandverzekering publicatie rechtzetting bepalingen borgtocht 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen legt uit dat het bestek in juni reeds op de raad is gekomen, maar 

dat nadien bleek dat er geen reactie op de publicatie kwam omwille van de borgtocht. De heer 

Francis Baeck licht de problematiek toe.  

 

De heer Francis Baeck  legt uit dat het thema ‘borgtocht’ is veranderd in de wetgeving. Intern werd 

gemeld dat borgtocht voortaan ook voor verzekeringsdiensten verplicht is. Bijgevolg werd aan het 

desbetreffende bestek de verplichting van een borgtocht van 1800 euro toegevoegd, maar hier is 

reactie op gekomen door de inschrijvers. Zij gaven aan dat zij daar niet aan gebonden waren omdat 

zij verzekeraars zijn. Na onderzoek bleek dat deze bemerking correct was, de wetgever stelt hen 

inderdaad vrij van een borgtocht. Daaropvolgend is de borgtocht geschrapt uit het bestek en zijn er 

wel  inschrijvers. 

  

 

4. Bespreking derde reeks budgetwijzigingen 2018 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen geeft een toelichting bij rapport BW4 op pag 52 waarbij de 

belangrijkste zaken belicht worden.  

 

Mevrouw Céline Eynatten licht de technische wijziging van Intradura toe. In 2017 werd door Haviland 

een eenmalig dividend aan de aandeelhouders toegekend n.a.v. de verkoop van de ‘tak afval’ door 

Haviland aan Intradura.  Aan de provincie Vlaams-Brabant werden obligaties toegekend met een 

nominale waarde van 1.318.687,80 euro. De terugbetaling van het kapitaal start pas later, in 2020. 

Vermits de werkelijke ontvangst later en gespreid gebeurt, werd bij de derde budgetwijziging van 

2017 voor de eerste keer 1.318.687,80 euro als bestemde gelden geboekt. Het Rekenhof heeft in zijn 

advies bij het budget 2018 en bij de jaarrekening 2017 deze werkwijze toegestaan, maar vermeldt 

dat het correcter en logischer is om dit te verwerken als een toegestane lening. Dit werd nagevraagd 

bij en bevestigd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vandaar dat er een verschuiving van 

bestemde gelden naar het liquiditeitenbudget plaatsvindt. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede vraagt of de daling van de op te nemen leningen toch ook te maken 

heeft met dat er zo traag wordt uitgevoerd. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen reageert dat het volledige bedrag aan investeringen dat 

doorgeschoven wordt daar uiteraard tegenover staat. Ze stelt vervolgens voor om naar de lijst van 

nominatieve opdrachten op pag 56 te kijken.  

 

Mevrouw Katleen D’Haese bemerkt dat het moeilijk is om de bedragen in dit rapport te 

interpreteren.  

 



 

4 
 

Mevrouw Céline Eynatten legt uit dat het bedrag in de tabel het eindkrediet van 2018 is en dat de 

opdracht over meerdere jaren kan lopen.  

 

Mevrouw Linda Van den eede bevestigt dat ze ook moeite heeft met het lezen van het rapport en 

vraagt of het niet mogelijk is om dit op te stellen zoals het rapport B8.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat dat een nuttige vraag is, maar dat de rapporten 

weldra weer allemaal veranderen.  

 

Mevrouw Céline Eynatten  legt uit dat het bestuur intern al bezig is om zich klaar te maken voor 

BBC2020 en om alles aan te passen aan de nieuwe rapporten die door Vlaanderen worden opgelegd. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen stelt voor om een Exceltabel aan dit verslag toe te voegen met de 

gevraagde informatie. 

 

De administratie voegt toe aan het verslag: 

De Exceltabel wordt aan het verslag toegevoegd als bijlage. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt nu het project van de wijnpers niet langer als een nominatieve 

opdracht in het budget van 2018 wordt opgenomen of dit betekent dat dit wel terug het geval kan 

zijn in 2019.  

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat dit project vanaf nu de gewone weg gaat volgen, 

dat het ook in 2019 geen nominatieve opdracht zal worden.  

 

Mevrouw Katleen D’Haese vraagt wat op pag 62 de afspraken zijn die rond die 11 juli-viering met de 

stad Leuven gemaakt zijn. Ze vraagt zich af waarom de nominatieve subsidie wordt stopgezet. 

  

Gedeputeerde Monique Swinnen  antwoordt dat in 2017 beslist is dat deze subsidie een laatste keer 

zou worden gegeven en dus wordt ze nu geschrapt. 

 

Mevrouw Linda Van den eede  vraagt bijkomende toelichting bij pag 76 over de nieuwe nominatieve 

subsidies  aan UCLL. 

 

Gedeputeerde Marc Florquin licht toe dat er een project gelanceerd wordt met UCLL en Mediahuis. 

Jongeren laten zich namelijk meer en meer beïnvloeden door media en via dit project wordt hen 

meegeven dat ze kritisch moeten nadenken over wat er in de pers en media verschijnt. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt waarom er met Mediahuis wordt gewerkt. 

 

Gedeputeerde Marc Florquin licht toe dat de provincie samenwerkt met UCLL en dat  Mediahuis 

daarin gespecialiseerd is. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt of dat project nog kan gerealiseerd worden in 2018.  
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Gedeputeerde Marc Florquin  antwoordt dat er gesprekken bezig zijn, maar dat het project nog niet 

in uitvoering is. Misschien wordt het niet haalbaar en dan moet het naar volgend jaar doorgeschoven 

worden. 

 

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt of het project ter ondersteuning van alle scholen van Vlaams-Brabant 

is. 

 

Gedeputeerde Marc Florquin bevestigt dit, het is wel speciaal op het tso-bso onderwijs gericht. 

 

Mevrouw Lucia Dewolfs vraagt hoe dat dan in zijn werk gaat en of er via leerkrachten wordt gewerkt.  

 

Gedeputeerde Marc Florquin  bevestigt dit. Het gaat via lessenpakketten die aan de scholen 

aangeboden worden. 

 

Mevrouw Linda Van den eede  vraagt of op pag 80 de serie begunstigden die werd toegevoegd niet al 

eerder werd meegedeeld. 

 

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat dat zal nagekeken worden.  

 

De administratie voegt toe aan het verslag: 

 

De tekst voor het luikje ‘oorspronkelijke subsidie’ had moeten zijn: 

 
Nominatieve subsidie voor volgende manifestaties in het kader van evenementenwerking: 

 Kunsttentoonstelling in Kasteel Ter Loonst (gemeente Kampenhout): 1.500€ 

Nominatieve subsidies ter ondersteuning van initiatieven om WO1-gerelateerde gebeurtenissen, 
personen en plaatsen of ruimtes in de kijker te plaatsen: 

• vereniging 't alent voor de rondreizende tentoonstelling 'Diep in het geheugen van papavers' 
– 5.000 € 

• heemkring Campenholt met het 'Project WOI' – 4.125 € 
• gemeente Zemst voor de organisatie van een belevingstocht – 3.500 € 
• gemeente Zemst voor de realisatie van de fietsroute Korporaal Trésignies – 5.000 € 
• stad Leuven voor de tentoonstelling  "Herleven, Leuven na 1918" - 5.000 € 
• stad Leuven voor de realisatie van een wandel- en fietsroute ikv "Herleven, Leuven na 1918” 

- 5.000 € 
• KULeuven voor het internationaal colloquium ikv "Herleven, Leuven na 1918” - 5.000 € 
• Gemeentelijke werkgroep Oorlog & Vrede met "Boek 'De Groote Oorlog in Bierbeek' en 

afsluitende tentoonstelling" - 4.225 € 
• EVA-vzw GC de oude pastorie met "Herdenking einde 100 jaar Groote Oorlog" - 5.000 € 
• Cultuurcentrum ’t Vondel vzw met "100 jaar Groote Oorlog in Halle" - 5.000 € 
• Hagelandgidsen met "Uitwerking daguitstap - Herinnering en wederopbouw na WOI in het 

Hageland" - 740 € 
• Gemeente Galmaarden met "De Groote Oorlog in Galmaarden" - 4.815 € 
• Gemeente Boutersem met "Theaterwandeling WOI" - 5.000 € 
• Cantate Aarschot met "The Armed Man - A mass for peace" - 5.000 € 
• Rochusghesellen met "Rochusommeganck: 1914-1918 Lief en leed" - 5.000 € 
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• Gemeente Drogenbos met "11 novemberviering 2018" - 5.000 € 
• KNSB Eppegem met "Herdenkingsplechtigheid militaire begraafplaats 1918 – 2018" - 4.000 € 
• Stad Tienen met "Herdenkingsactiviteiten einde WOI" - 5.000 € 
• Davidsfonds Glabbeek met "Boekvoorstelling - Mensen van hier. Burgers en soldaten uit 

Glabbeek tijdens de eerste wereldoorlog" - 2.495 € 
• Gemeente Kortenberg met "In de ban van d'Ulanen, WOI, Den Groote Oorlog in Kortenberg" 

- 5.000 € 
• Toeterdonk vzw met Voorstelling “Engelenburcht, hartslag van een stad” – 2.303 € 
• Koninklijke Harmonie Herent vzw met “Concert 100-jarige oorlog” – 1.600 € 
• Gemeente Liedekerke met “Project Hand van hoop”  - 5.000 € 
• Gemeente Rotselaar met “Bevrijdingsfeest” – 5.000 € 
• Gemeente Huldenberg met “Educatief project De Groote Oorlog” – 250 € 
• Gemeente Kortenaken met “Het kleine Kortenaken herinnert zich de Groote Oorlog” – 250 € 
• Gemeente Affligem met “Tthemadag en wandeltocht de Groote Oorlog” – 1.575 € 
• Gemeente Bever met “Herinner u 2014-2018” – 2.000 € 
• Gemeente Geetbets met “Bevrijdingsbal” en “Reizende tentoonstelling” – 2.500 € 
• Berla Erfgoedkring vzw met “Herdenking einde WOI in Meise” – 3.750 € 
• GBS De Schakel Linkebeek met Vredestocht 2018 – 1.200 € 

Het saldo van 84.172 euro zal bij een volgende budgetwijziging nominatief toegewezen worden. 

Deze correctie heeft geen wijziging tot gevolg bij de nominatieve begunstigden in het luikje ‘nieuwe 
subsidie’. 

Voor de bespreking van de provincieraad zal een gecorrigeerd exemplaar van deze pagina uit het 
rapport voor de raadsleden voorzien worden (zie ook als bijlage bij dit verslag). 

 

 Mevrouw Katleen D’Haese  vraagt of op pag 68 het bedrag van de subsidie voor de bedrijvenzone 

Aarschot nu 105.000€ of 150.000€ is. 

 

Gedeputeerde Monique Swinnen  legt uit dat er 105.000€ zal doorgeschoven worden naar de 

volgende legislatuur en in 2020 is er nu reeds 45.000€ in het budget voorzien voor dit project. Samen 

maakt dit de 150.000€ waarvan sprake.  

 

Mevrouw Katleen D’Haese  leest op pag 84 dat er maar 3 van de 5 begunstigden nog zullen gesteund 

worden en vraagt op welke basis de keuze werd gemaakt welke 3 begunstigden resteren. 

 

Gedeputeerde Tom Dehaene antwoordt dat de anderen geen aanvraag ingediend hebben. 

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt wat de reden is van de terugvordering van 10.000€ op pag 132. 

 

Gedeputeerde Tom Dehaene  antwoordt dat die begunstigde geen bankrekening had waarop gestort 

kon worden.  

 

Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt of de subsidie dus nooit gestort is geweest. 

 

Gedeputeerde Tom Dehaene  bevestigt dit en zegt dat  het via een wachtrekening is verlopen. De 

middelen worden nu voor hetzelfde project aangewend door Regionaal Landschap Zuid-Hageland. 
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Mevrouw Linda Van den Eede  vraagt waar ze dit in het budget kan terugvinden.  

 

Gedeputeerde Tom Dehaene  geeft aan dat de subsidie van 10.000€ terug te vinden is in het rapport 

B8 op pag 84. 

 

 

Advies: de derde reeks budgetwijzigingen wordt met een gunstig advies aan de provincieraad 

voorgelegd. 

 

5. Rondvraag 

 

De heer Jaak Pijpen informeert of er nog vragen zijn en sluit de vergadering af. 

 

 

 

De voorzitter,        De secretaris, 

Jaak Pijpen        Kelly Van de Gaer 


