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DE PROVINCIERAAD VAN VLAAMS-BRABANT, 
 
 
Gelet op, het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 42, artikel 43 gewijzigd bij decreet 
van 20 juni 2008, 30 april 2009, 29 juni 2012, 3 juni 2016 en 27 juni 2018, en artikel 57, 
gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009,  30 april 2009, 29 juni 2012, 3 juni 2016 en 6 juli 
2018; 
 
Overwegende dat de deputatie conform artikel 57, §1, derde lid van het Provinciedecreet 
bevoegd is om te beslissen over zaken die tot het dagelijks bestuur van de provincie behoren;  
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 43, §2, 10° van het Provinciedecreet, de 
provincieraad bevoegd is om te bepalen welke overheidsopdrachten moeten beschouwd 
worden als opdrachten van dagelijks bestuur; 
 
Overwegende dat de deputatie overeenkomstig artikel 57, §3, 5° van het Provinciedecreet, 
bevoegd is om de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten van 
dagelijks bestuur vast te stellen; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om duidelijk te omschrijven welke overheidsopdrachten 
kunnen beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur om zo de continuïteit en de 
vlotte werking van de provinciale diensten te verzekeren; 
 
Overwegende dat het overeenkomstig artikel 83, 2e lid van het Provinciedecreet, aan de 
provincieraad toekomt om te bepalen wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet 
worden verstaan; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 57, §3, 1e van het Provinciedecreet, de daden van 
beheer over de provinciale inrichtingen en eigendommen, behoren tot de bevoegdheid van de 
deputatie, desgevallend binnen de door de provincieraad vastgestelde algemene regels; 
 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 43, §1 van het Provinciedecreet, de provincieraad bij 
reglement expliciet bepaalde bevoegdheden aan de deputatie kan toevertrouwen; 
 
Overwegende dat het enerzijds wenselijk is gebruik te maken van deze mogelijkheid tot 
delegatie van bevoegdheden van de provincieraad naar de deputatie omdat sommige 
aangelegenheden beter op het niveau van de deputatie dan van de provincieraad kunnen 
beslist worden teneinde de continuïteit en de efficiënte werking van de provinciale diensten te 
verzekeren; 
 
Overwegende dat het anderzijds niet wenselijk is om een delegatie op te nemen voor 
bevoegdheden die reeds bij decreet aan de deputatie zijn toegewezen; 
 
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van 
het Provinciedecreet, de terminologie van het Provinciedecreet wijzigt conform de wet van 17 
juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en de terminologie van het delegatiebesluit van 15 
december 2012, derhalve achterhaald is;  
 
Overwegende dat het decreet van 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen van 
het Provinciedecreet, wijzigingen aanbrengt in de bevoegdheidsverdeling tussen de 
provincieraad en de deputatie en het aangewezen is om de delegaties van de provincieraad 
naar de deputatie ook hieraan aan te passen teneinde de continuïteit en de efficiënte werking 
van de provinciale diensten te verzekeren; 
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Op voorstel van de deputatie, 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 – Het begrip ‘dagelijks bestuur’ en concrete voorbeelden 
 
§ 1. Onder dagelijks bestuur wordt begrepen: 

1. alle handelingen van gering belang die moeten verricht worden om de normale gang 
van zaken van het bestuur te verzekeren en het bestuur niet op lange termijn 
verbinden;  

2. die zaken die naar snelheid van optreden een dringend karakter vertonen.  
 
§ 2. Onder meer de volgende bevoegdheden ressorteren onder het begrip dagelijks bestuur:  

1.  het aangaan, het beëindigen, en de overdracht van overeenkomsten die voldoen aan 
de cumulatieve voorwaarden:  

a) het betreft een overeenkomst tot algemene huur, woninghuur, handelshuur, 
pacht, bruikleen, bezetting ter bede, exploitatie, gratis onderhoud door gebruik 
ervan doch dit zonder titel noch recht;  

b) de overeenkomst heeft geen betrekking op het vestigen, beëindigen of de 
overdracht onder levenden van zakelijke rechten;  

c) de duur van de overeenkomst bedraagt maximaal negen jaar.  
2. het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met het oog op het uitvoeren van 

concrete projecten en doelstellingen die reeds door de provincieraad werden 
goedgekeurd;  

3. het verlenen van concessies van uitbatingen.  
 
 
Art. 2 - Het begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten 
 
De volgende overheidsopdrachten worden beschouwd als opdrachten van dagelijks bestuur: 

1. overheidsopdrachten met een waarde lager dan 100.000 euro exclusief btw; 
2. overheidsopdrachten m.b.t. onderhoudswerken aan waterlopen, waarvoor de kredieten 

zijn ingeschreven op het exploitatiebudget; 
3. deelopdrachten die worden afgesloten in uitvoering van een door de provincieraad 

goedgekeurde raamovereenkomst;  
4. het nemen van besluiten m.b.t. het aangaan van overeenkomsten die niet binnen het 

toepassingsgebied vallen van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en 
waarvan de waarde 100.000 euro exclusief BTW niet overstijgt; 

5. de vaststelling van de leningsvoorwaarden, het nemen van besluiten voor het aangaan 
van leningen waarvoor de kredieten zijn ingeschreven in het meerjarenplan en het 
herschikken van de financiële lasten van de opgenomen leningen door die lasten te 
spreiden over een kortere of gelijke periode. 

 
 
Art. 3 - Het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ en concrete voorbeelden 
 
§ 1. Het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’, zoals bedoeld in artikel 58, 2e lid van het 
Provinciedecreet, omvat alle vormen van individueel personeelsbeheer; individuele 
toepassingen van de bepalingen m.b.t. het personeelsbeleid, individuele toepassingen van de 
bepalingen m.b.t. vorming en beslissingen die rechtstreeks voortvloeien uit en de toepassing 
zijn van de rechtspositieregeling.  
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Art. 4 - Delegatie 
 
Ingevolge artikel 43, §1 van het Provinciedecreet worden de volgende bevoegdheden door de 
provincieraad gedelegeerd aan de deputatie:  

1. het bepalen van de inschrijvingsgelden voor het PIVO en de provinciale 
onderwijsinstellingen, en het bepalen van de kostprijs van goederen en prestaties die 
aan de leerlingen, studenten en docenten van het PIVO en de provinciale 
onderwijsinstellingen verschaft worden;  

2. Het bepalen van tarieven die gelden voor de gebruikers van provinciale infrastructuur, 
uitgezonderd toegangstarieven; 

3. het kwijtschelden van intresten, kosten of een deel van de hoofdsom van provinciale 
ontvangsten in het kader van:  

a) collectieve schuldenregeling;  
b) vereffening en ontbinding van vennootschappen;  
c) gerechtelijk akkoord;  
d) faillissement.  

4. De goedkeuring van de schoolreglementen van de provinciale onderwijsinstellingen; 
5. de vaste belegging van kapitalen voor een periode langer dan één jaar; 
 

 
Art. 5 - Afwijkingen  
De deputatie kan te allen tijde beslissen een aangelegenheid, die tot haar bevoegdheid behoort, 
alsnog voor beslissing voor te leggen aan de provincieraad.  
 
 
Art. 6 - Opheffingsbepaling 
Het reglement van de provincieraad van 15 december 2012 betreffende de delegatie van 
bevoegdheden van de provincieraad aan de deputatie en tot invulling van het begrip dagelijks 
bestuur, wordt opgeheven. 
 
 
Leuven, 29 januari 2019 
 
 
Van raadswege: 
 
 
 
 
 
 
Marc COLLIER Linda VAN DEN EEDE 
provinciegriffier voorzitter 


