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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1 van 19 januari  2007 
 
1.  Ministeriële Omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden 

van de federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en 
facturatie. 

2.  Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid . 
3. Omzendbrief ABB 2006/20– Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 

2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van artikel 156 en 175 en 
264 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 

4.  Omzendbrief BB 2006/21 – Start van de lokale bestuursperiode na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 – beslissingen die op de 
installatievergadering van 2 januari 2007 moeten genomen worden. 

5.  Omzendbrief ABB 2006/19 – Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 
2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het 
gemeentedecreet van 15 juli 2005. 

 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2007            2 

1. Ministeriële Omzendbrief GPI 39quater betreffende de steun in personeelsleden van de 
federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/3/1 
 
Brugge, 3 januari 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 39 quater 
betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie 
– Principes en facturatie. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (blz. 76208 tem blz. 
76210). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
2. Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid  
 
Dienst en referte : Welzijn P05/8/11/07/1 
 
Brugge, 17 januari 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal de beslissing van 29 juni 2006 van de Provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende goedkeuring ontwerp provinciale stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen; 
 

 Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 
zoals meermaals gewijzigd en in het bijzonder artikel 54 tot en met artikel 56; 
 Gelet op de principiële beslissing van de Bestendige Deputatie van 30 juni 2005 tot opmaak 

van een provinciale stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid van publieke 
ruimten;  
 Gelet op het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening; 
 Gelet op het advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar; 
 Overwegende dat er nood bestaat aan algemene stedenbouwkundige voorschriften die 

toelaten de integrale toegankelijkheid te verwezenlijken van voor publiek toegankelijke ruimten; 
 
Besluit:  
Hoofdstuk 1 : Definities en toepassingsgebied.  
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Artikel 1 : Definities 
- Integrale toegankelijkheid: het effectief bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar zijn van 

ruimten en voorzieningen voor iedereen. Dit wil zeggen dat iedereen onafhankelijk en op 
gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle voorzieningen.  

- Publiek toegankelijke gebouwen: gebouwen of open ruimten met een openbaar karakter 
toegankelijk voor iedereen, hetzij gratis, hetzij tegen aankoop van een toegangsticket, hetzij 
op vertoon van een uitnodiging wanneer zij niet stoelt op de persoonlijke of professionele 
band tussen de genodigde en degene die uitnodigt en wanneer iedereen op aanvraag een 
uitnodiging verkrijgt. Bvb cafés, dancings, zwembaden, postkantoren, stations, 
gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, kantoren van vrije beroepen, … Publiek 
toegankelijke gebouwen onderscheiden zich van gebouwen met een louter privaat karakter. 
De toegang is niet vrij, maar wordt afhankelijk gesteld van een individuele en persoonlijke 
invitatie. Bvb private club.  

- Toegankelijkheidssector: een sector aangeduid op het bouwplan die start vanaf de rooilijn, 
en die alle ruimten zowel binnen als buiten het gebouw bevat die      toegankelijk zijn voor 
het publiek. De louter private ruimten, waaronder de personeelsruimten, behoren niet tot de 
toegankelijkheidssector. In deze toegankelijkheidssector wordt de integrale toegankelijkheid 
gegarandeerd. 

- Gidslijnen en geleidelijnen: een natuurlijke gidslijn is een aaneensluiting van elementen in 
de toegankelijkheidssector die reeds aanwezig zijn in de omgeving of in de aanleg en die 
door voelbare en zichtbare contrasten de looprichting aangeven (bvb gevellijn, 
structuurcontrast van het bestratingmateriaal, opstaande randen, reling, graskanten, …). 
Een natuurlijke gidslijn wordt obstakelvrij gehouden. Een kunstmatige geleidelijn is een 
aanvullende voorziening op de natuurlijke gidslijn. Deze geleidelijn is 0,60 m breed en heeft 
een duidelijk voelbare textuur die verschilt van de omringende bevloering. 

- Decreet: Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
- Verbouwen: het uitvoeren van vergunningsplichtige werken die de inrichting, de toegang 

en/of functie van het gebouw en de bijbehorende ruimten veranderen. 
Artikel 2 : Toepassingsgebied 
§1 Deze verordening is van toepassing op het bouwen, herbouwen en verbouwen van gebouwen 
toebehorende aan publiekrechtelijke rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 127 van het decreet, 
ongeacht of zij voor het publiek toegankelijk zijn. De technische ruimten moeten niet aan de 
voorschriften van de verordening voldoen. 
§2 De verordening is tevens van toepassing op het bouwen, herbouwen en verbouwen van de 
overige voor het publiek toegankelijke gebouwen. Op het bouwplan dient een 
toegankelijkheidssector te worden aangeduid. Binnen deze toegankelijkheidssector moet aan de 
voorschriften van deze verordening worden voldaan.  
Bij meergezinswoningen is de toegankelijkheidssector beperkt tot de gemeenschappelijke delen van 
het gebouw, met uitsluiting van de technische ruimten. 
Meergezinswoningen met minder dan vijf woongelegenheden, worden uit het toepassingsgebied van 
de verordening gesloten.  
 
Hoofdstuk 2 : Algemene voorschriften 
Artikel 3 : Algemeen 
- Bedieningselementen zoals een lichtschakelaar, de deurbel, paneel binnen en buiten de lift, 

de douchebediening, de deurkruk en het brandalarm, dienen te worden aangebracht in 
contrasterende kleuren en bevinden zich op een hoogte tussen 90 cm en 120 cm. 

- De wegbedekking buiten het gebouw evenals de vloer binnen het gebouw, is vlak, stroef en 
gemakkelijk berijdbaar voor rolstoelgebruikers. 

Artikel 4 : Parkeerplaatsen 
− Minstens 6% van het aantal beschikbare parkeerplaatsen, met een minimum van 1, is integraal 

toegankelijk. 
− Een parkeerplaats is integraal toegankelijk wanneer aan de volgende cumulatieve voorwaarden 

is voldaan : 
a) De parkeerplaats is minstens 3,5 m breed (2 m parkeerzone en 1,5 m uitstapruimte) en is 

minstens 6 m lang. 
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b) De parkeerplaatsen bevinden zich het dichtst bij de toegankelijke voetgangersuitgang van 
de parkeerruimte of de toegankelijke inkom van het gebouw. 

Artikel 5 : Toegang tot het gebouw (zone vanaf de rooilijn tot de toegangsdeur van het gebouw) 
− Het toegangspad is minimum 1,50 m breed. Ter hoogte van obstakels is er een vrije breedte 

van 1,20 m. 
− De vrije doorgangshoogte bedraagt 2,10 m. 
− Niveauverschillen bedragen maximaal 2 cm, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 8.  
− Vanaf de rooilijn tot aan minstens één loket/balie/receptie is er een gids- of geleidelijn.  
Artikel 6 : Toegang binnen het gebouw (zone vanaf de toegangsdeur van het gebouw) 
− De toegang van elke deur is drempelvrij met een maximale niveauverschil van 2 cm. 
− De vrije doorgangsbreedte van elke deur bedraagt minstens 0,90 m. De doorgangsbreedte is de 

werkelijke vrije ruimte tussen de deurstijl en de rand van het deurblad bij maximale opening. 
− Voor en achter elke deur is er een draaicirkel met een diameter van 1,50 m voorzien. Bij een 

manuele deur is er aan de zijde van de deurkruk een vrije ruimte van minimum 50 cm. 
− De deurkruk is van het hefboomtype.  
− Glazen deuren hebben een contrastmarkering op ooghoogte.  
Artikel 7 : Gangen, sassen, overlopen 
− Gangen, sassen en overlopen hebben een breedte van minimum 1,50 m. Indien er geen deuren 

de gang indraaien, hebben de gangen, sassen en overlopen een breedte van minimum 1,20 m 
op voorwaarde dat op het einde van de gang een draaicirkel met een diameter van 1,50 m 
wordt voorzien. 

− Ter hoogte van obstakels is de gang minimum 0,90 m breed.  
− Gangen, sassen en overlopen hebben een maximaal niveauverschil van 2 cm, onverminderd 

hetgeen is bepaald in artikel 8. 
Artikel 8 : Overbruggen van niveauverschillen 
− Niveauverschillen worden zoveel mogelijk vermeden. Niveauverschillen van meer dan 2 cm 

worden overwonnen door een hellend vlak. 
Niveauverschillen van meer dan 20 cm worden overwonnen door zowel een hellend vlak als 
door een trap. Als beiden niet gerealiseerd kunnen worden, dan wordt er tenminste een hellend 
vlak voorzien. 
De niveaus die niet via hellende vlakken kunnen worden bereikt, zijn voorzien van minstens één 
toegankelijk lift.   

− Het hellend vlak : 
a) De hellingsgraad dwars op de looprichting bedraagt maximaal 2%. 
b) De hellingsgraad langs de looprichting bedraagt:  

o voor een niveauverschil van 2 cm tot 10 cm: maximum 10%.  
o voor een niveauverschil van 10 cm tot 25 cm: maximum 8,3%.  
o voor een niveauverschil van 25 cm tot 50 cm: maximum 6.25%.  
o voor een niveauverschil van meer dan 50 cm: maximum 5%.  

c) De vrije breedte bedraagt minimum 1,20 m. 
d) Bovenaan en onderaan elke helling moet er een horizontaal bordes (rustpunt) aangelegd 

zijn van minimum 1,50 m lengte.  
e) Per overbrugging van 50 cm niveauverschil of na een lengte van 10 m, wordt een 

tussenbordes voorzien met een minimale lengte van 1,50 m. 
− De trappen : 

a) De trap heeft een minimum doorgangsbreedte van 1,20 m tussen de leuningen. 
b) De trappen zijn van het gesloten type zonder overstekende neus. 
c) Halverwege de trap tussen twee verdiepingen is er een tussenbordes voorzien van minimaal 

1,20 m x 1,20 m. 
d) Aan beide zijden van de trap zijn stevige doorlopende leuningen aangebracht. Deze leuning 

heeft een contrasterende kleur, biedt een hechte steun en heeft een vorm die het erover 
glijden van de hand gemakkelijk mogelijk maakt. De leuning loopt 0,40 m horizontaal door 
boven en onderaan de helling en volledig ter hoogte van de tussenbordessen. Wanneer een 
leuning in het ijle stopt, moet ze worden afgerond naar de grond. 

e) Elke trapneus is voorzien van een voelbare en voldoende brede slipvrije kleurcontrasterende 
strip. 

f) Bovenaan en onderaan de trap worden waarschuwingstegels aangebracht.  
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-  De liften : 
a) Indien de toegankelijkheidssector zich niet uitsluitend op de gelijkvloerse verdieping bevindt 

is minstens één toegankelijke lift vereist.  
b) Bij gebouwen van publiekrechtelijke rechtspersonen met tenminste één verdieping, is 

minstens één toegankelijke lift vereist. Technische ruimten worden niet als verdieping 
aanzien.   

c) Een toegankelijke lift voldoet minstens aan de volgende cumulatieve voorwaarden:  
• De vrije doorgangsbreedte is minimum 0,90 m. De doorgangsbreedte is de 

werkelijke vrije ruimte tussen de deurstijl en de rand van het deurblad bij maximale 
opening. 

• Voor de liftdeur is er op elke verdieping een draaicirkel met een diameter van 1,50 
m. 

• De afstand tussen de tegenoverstaande zijwanden naast de liftdeur bedraagt 
minstens 1,10 m. 

• De afstand van de binnenkant van de liftdeur tot de tegenoverliggende liftdeur of 
liftwand bedraagt minstens 1,40 m. 

• Het bedieningspaneel (binnen en buiten de lift) hangt op een hoogte tussen 0,90 m 
en 1,20 m. De bedieningselementen zijn gegraveerd of uitstulpend aangebracht, 
contrasteren tegenover de achtergrond en zijn voorzien van braille of duidelijk 
voelbare aanduiding. 

• Door een gesproken boodschap en lichtsignaal wordt aangegeven op welke 
verdiepingen de lift stopt. 

Artikel 9 : Sanitaire accommodaties 
− Rolstoeltoegankelijk toilet  

a) Publiek toegankelijke toiletten bevatten minstens één (1) rolstoeltoegankelijk toilet.  
b) Er is sprake van een  rolstoeltoegankelijk toilet wanneer aan volgende cumulatieve 

voorwaarden is voldaan : 
• De toiletdeur draait naar buiten open. 
• Aan de binnenkant van de deur is op een hoogte van 0,90 m een horizontale greep 

bevestigd over de volledige breedte van de deur. Dit is niet nodig bij een schuifdeur. 
• Binnen de toiletruimte is een draaicirkel met een diameter van 1,50 m voorzien  
• Aan minstens 1 zijde van de toiletpot is een ruimte van minimum 90 cm voorzien. 
• De ruimte voor de toiletpot bedraagt minimum 1,20 m. 
• De hoogte van het zitvlak van de toiletpot, gemeten vanaf de vloer tot en met de 

toiletbril, bedraagt 50 cm met een onder- en een bovenmarge van 4 cm. 
• De afstand van de voorste rand van de toiletpot tot de achterliggende wand bedraagt 

70 cm. 
• Aan weerszijden van de toiletpot is een steunbeugel voorzien, ofwel twee 

opklapbare, ofwel aan de open zijde een opklapbaar model en aan de muurzijde een 
vaste wandbeugel. Deze staan op 65 cm symmetrisch van elkaar en symmetrisch 
ten opzichte van de toiletpot. Zij staan in neergeklapte toestand op 25 cm hoogte 
boven de toiletbril en steken minimum 15 cm voor de toiletpot uit.  

• Er wordt in de toiletruimte een wastafel voorzien. De ruimte onder de wastafel is vrij. 
De vrije hoogte onder de wastafel is minimum 70 cm en de bovenrand komt op 80 
cm.  

− Doucheruimten  
a) Publiek toegankelijke douches bevatten minstens 1 rolstoeltoegankelijke doucheruimte. 
b) Er is sprake van een rolstoeltoegankelijke douche wanneer aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden is voldaan : 
- De doucheruimte is drempelloos. 
- De draaicirkel met een diameter van 1,50 m is verzekerd. 
- Er is een opklapbaar en slipvrij douchezitje op een hoogte tussen 46 tot 54 cm met 

links of rechts een vrije ruimte van 90 cm. 
- Het zitoppervlak is minimum 45 cm diep en minimum 40 cm breed. 

− Kleedruimten  
a) Publiek toegankelijk kleedhokjes bevatten minstens 1 rolstoeltoegankelijk kleedhokje. 
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b) Het kleedhokje is rolstoeltoegankelijk wanneer een vrije ruimte wordt voorzien met een 
draaicirkel met een diameter van 1,50 m. 

Artikel 10 : Loketten/balies/receptie 
− Voor minstens één loket/balie/receptie bevindt zich een draaicirkel met een diameter van 1,50 

m en is er een verlaagd gedeelte. Onder het verlaagd gedeelte is er een vrije hoogte van 70 cm, 
een vrije diepte van 60 cm en een breedte van 90 cm.  

− Gebouwen van publiekrechtelijke rechtspersonen beschikken tevens over 
gehoorondersteunende middelen voor slechthorenden. Zij worden met gangbare symbolen 
aangeduid.  

 
Hoofdstuk 3 : Bijkomende voorschriften voor specifieke gebouwen. 
Artikel 11 : Schouwspelzalen – auditoria – bioscopen 
− Waar het publiek over zitplaatsen beschikt, zijn in de eerste schijf van 50 plaatsen minimaal 2 

vrije ruimten voorbehouden voor rolstoelgebruikers. Voor iedere bijkomende schijf van 50 
plaatsen wordt 1 extra vrije ruimte voorzien.  

− De voorbehouden vrije ruimten bevinden zich op een horizontale vloer en hebben een 
minimumafmeting van 1,40 m diep en 0,90 m breed. De plaatsen zijn zo gekozen dat de 
zichtbaarheid voor de rolstoelgebruikers gegarandeerd is.  

− Er worden gehoorondersteunende middelen voorzien voor slechthorenden. Zij worden met 
gangbare symbolen aangeduid. 

− Indien het podium voor het publiek toegankelijk is, moet het eveneens voor rolstoelgebruikers 
toegankelijk zijn. 

Artikel 12 : Zwembaden 
− Een doorwaadruimte die toegang biedt tot de zwemruimte is minimaal 90 cm breed en is 

voorzien op het afspoelen en ontsmetten van de wielen van een rolstoel. 
− Zowel in de natte als in de droge zone wordt minstens één rolstoeltoegankelijk toilet, zoals 

omschreven in artikel 9 van de verordening voorzien. 
− Indien de cabines genummerd zijn, moet dit ook in braillenummers voorzien worden 
− Een zwembadlift is ter beschikking. 
Artikel 13 : Verblijfsaccommodaties (hotels, jeugdverblijven en andere logiesverstrekkende 
bedrijven) 
− Vanaf 10 kamers (en vervolgens per schijf van 10 kamers) moet minstens 1 

rolstoeltoegankelijke slaapkamer in de toegankelijkheidssector worden opgenomen.  
− Er is sprake van een rolstoeltoegankelijk slaapkamer wanneer cumulatief aan de volgende 

voorwaarden is voldaan : 
a) In de kamers moet een draaicirkel met een diameter van 1,50 m gemaakt kunnen 

worden, minimaal aan 1 zijde van het bed en dit ter hoogte van de kleerkast. 
b) rondom het bed is er een doorgangsbreedte van minstens 0,90 m. 
c) het telefoontoestel en de lichtschakelaar van de algemene kamerverlichting zijn vanuit 

het bed bedienbaar. 
d) de badkamer wordt ingericht volgens de voorschriften van artikel 9 van de  verordening.  

 
Hoofdstuk 4 : Slotbepalingen. 
Artikel 14 : 
De aanvrager duidt in de nota, gevoegd bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, 
duidelijk aan op welke wijze de voorschriften van de verordening die niet op de bouwplannen 
waarneembaar zijn, worden nageleefd.  
Artikel 15 : 
Bij verbouwing kan de vergunningverlenende overheid, mits omstandige motivering, afwijken van 
de voorschriften van de verordening. 
Artikel 16 :  
Overtredingen op deze verordening worden overeenkomstig artikel 146 en 147 van het decreet 
bestraft, onverminderd de toepassing van artikel 149 tot 150 van het decreet. 
Artikel 17 :   
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen deze verordening aanvullen en strengere 
normen opleggen.  
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De gemeenteraden brengen hun gemeentelijke stedenbouwkundige verordening binnen een termijn 
van 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening in overeenstemming met de 
voorschriften van deze verordening. 
Artikel 18 :  
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na bekendmaking van de 
goedkeuringsbeslissing van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad. 
Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning waarvan het ontvangstbewijs is afgeleverd vóór de 
datum van inwerkingtreding van de verordening, zijn vrijgesteld van de toepassing van de 
verordening.  
 
Brugge, 29 juni 2006 
 
De Proviniciegriffier,      De Voorzitter, 
(get.) H. Ost       (get.) J. de Bethune 
 
3. Omzendbrief ABB 2006/20– Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 
betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het provinciedecreet van 9 
december 2005 en ter uitvoering van artikel 156 en 175 en 264 van het provinciedecreet 
van 9 december 2005 
 
Dienst en referte : A/06/71/208-2 
 
Brugge, 19 januari 2007 
 
 
Aan de leden van de bestendige deputatie van West-Vlaanderen 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het provinciedecreet van 9 december 2005 en ter uitvoering van 
artikel 156 en 175 en 264 van het provinciedecreet van 9 december 2005. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2007, vanaf blz. 920 
tot en met blz. 935. 
 
Hoogachtend 
 
(get.)Paul Breyne 
Gouverneur 
 
4. Omzendbrief BB 2006/21 – Start van de lokale bestuursperiode na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 – beslissingen die op de 
installatievergadering van 2 januari 2007 moeten genomen worden. 
 
Dienst en referte : A/07/999/208-1 
 
Brugge, 19 januari 2007 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 19 december 2006 betreffende de start van de 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2007            8 

lokale bestuursperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 – beslissingen die op 
de installatievergadering van 2 januari 2007 moeten genomen worden. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006, vanaf blz. 
76457 tot en met blz. 76459. 
 
Hoogachtend 
 
(Get.)Paul Breyne 
Gouverneur 
 
5. Omzendbrief ABB 2006/19 – Besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 
betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 
15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 
2005. 
 
Dienst en referte : A/06/999/208-9 
 
Brugge, 19 januari 2007 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de districtsraden 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Geachte 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 
160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.  
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2007, vanaf blz. 901 
tot en met blz. 919. 
 
Hoogachtend 
 
(get.) Paul Breyne 
Gouverneur 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 1 februari  2007 
 
6.  Ministeriële Omzendbrief GPI 55 – Privé-ongevallen.  Berekening van het 

ziektecontingent. 
7.  Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve 

taken van de lokale politie. – Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 
februari 1999. 

8.  Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken 
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling). 

9.  Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de 
medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. 

10. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. 
 Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert”. 
11.  Consulaten: Republiek Tunesië, Republiek Paraguay. 
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6. Ministeriële Omzendbrief GPI 55 – Privé-ongevallen.  Berekening van het 
ziektecontingent. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/3/2 
 
Brugge, 23 januari 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 55 – Privé-
ongevallen.  Berekening van het ziektecontingent. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2007 (blz. 2656 tem blz. 2660). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
7. Richtlijnen tot het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken 
van de lokale politie. - Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/1/2 
 
Brugge, 23 januari 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief: Richtlijnen tot 
het verlichten en vereenvoudigen van sommige administratieve taken van de lokale politie. – 
Opheffing en vervanging van de omzendbrief van 16 februari 1999. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2006 (blz. 76210 tem blz. 
76226). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
8. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken van 
ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 18 januari 2007 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
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Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 18 januari 2007, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 
oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 
30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 
juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 
mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 
2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004, 5 juli 2005, 9 september 2005, 17 
maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De gouverneur 
 
Paul  Breyne 
 

Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen 

(Nieuwe kandidaturen - aanvulling) 
De Gouverneur, 

 Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996 (en latere wijzigingen). 

 Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 1999, 
14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 februari 
2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001, 24 
augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 18 
september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 februari 2004, 8 april 
2004, 10 juni 2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september 2005, 16 maart 2006, 27 april 
2006, 12 oktober 2006, 17 december 2006 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk 
op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 
april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 
1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 
2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 
maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14 december 2004, 5 juli 
2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006 houdende vaststelling 
van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 
van ontwerpplannen; 

 Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie West-
Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van 
aanleg; 

 Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 11 januari 2007 m.b.t. de in 
het beslissend gedeelte vermelde privaat rechtelijk persoon; 

 
Besluit : 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen 
wordt als volgt aangevuld: 
1. PRIVAATRECHTELIJK PERSOON 

MAVA – Leuvensesteenweg 388 – 1932 Sint-Stevens-Woluwe: 

- De heer Bram Vanhoof 

Artikel 2: 
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De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 18 januari 2007. 
De Gouverneur, 
 
(get.)Paul Breyne 
 
9. Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de medische 
controle van de personeelsleden van de politiediensten. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2007/OB/3/3 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende 
bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2007 (blz. 3253 tem blz. 3254). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
10. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. 
Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert” 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2006-PG 
 
Brugge, 26 januari 2007. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van Koning 
Albert”, Wandelwegen 9 – 1140 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder jaar op 17 februari 
ter nagedachtenis van Koning Albert worden gehouden in de provinciehoofdplaatsen en in al de 
gemeenten van het Rijk. 
 
De verschillende manifestaties zullen plaatsvinden voor het dodengedenkteken of, eventueel, voor 
het Monument ter ere van Koning Albert. 
 
Ik verzoek u de nodige maatregelen te treffen om, in samenwerking met de vertegenwoordigers der 
oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst mogelijke mate te vergemakkelijken. 
 
(get.)Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
11. Consulaten: Republiek Tunesië, Republiek Paraguay 
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Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2007-PG 
 
Brugge, 31 januari 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

• De heer Lotfi BEN AMEUR benoemd is tot Consul van de Republiek Tunesië te Brussel met 
als consulair ressort gans België. 

• De heer Piet VAN WAEYENBERGE benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Paraguay te 
Dilbeek met als consulair ressort het Vlaamse Gewest. 
 

De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie 
maximaal te ondersteunen. 

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 22 februari  2007 
 
12.  Reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur 

wordt verstaan. 
13.  Huishoudelijk reglement van de deputatie. 
14. 9 februari 2007 – Omzendbrief BB-2007/02 betreffende gemeentebelasting op 
GSM-masten – gemeentebelasting op rechtspersonen. 
15.  Ministeriële omzendbrief BB-2007/01 betreffende de boekhouding van de besturen 

van de eredienst. 
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12. Reglement houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur 
wordt verstaan 
 
Dienst: Griffie 
 
Brugge, 5 februari 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het provinciaal reglement van 25 januari 
2007 met betrekking tot de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks bestuur wordt verstaan 
bekend gemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
De Provinciegriffier, De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op de artikelen 43, 57, 155 en 156 van het provinciedecreet d.d. 9.12.2005; 
 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 24.11.2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 Overwegende dat het, in het kader van duidelijke afspraken inzake bevoegdheid tussen de 

provincieraad en de deputatie, noodzakelijk is het begrip dagelijks bestuur vermeld in de 
vermelde artikelen nader te bepalen; 

 Gelet op de Memorie van Toelichting bij het Provinciedecreet waarin wordt bepaald dat de 
provincieraad enerzijds in de mogelijkheid moet worden gesteld de nadruk te leggen op het 
maken van de belangrijkste beleidskeuzes en daardoor richting te geven aan het bestuur en 
de raad anderzijds, mits behoud van de controle op de beleidsaansturing, de mogelijkheid 
krijgt om in ruime mate bevoegdheden te delegeren naar de deputatie; 

 Overwegende dat een vlot bestuur vereist dat de provincieraad bij de omschrijving van het 
begrip dagelijks bestuur bepaalde bevoegdheden toevertrouwt aan de deputatie mits de 
nodige rapportering over het gebruik van deze bevoegdheden naar de raad toe te voorzien;  

 Overwegende dat het begrip dagelijks bestuur door de decreetgever in het provinciedecreet 
niet is omschreven of gedefinieerd en het bijgevolg aangewezen is bij de bepaling van dit 
begrip een beroep te doen op de invulling hieraan gegeven door het hof van Cassatie met 
betrekking tot de wetgeving betreffende de vennootschappen en deze met betrekking tot de 
verenigingen zonder winstoogmerk; 

 Overwegende dat het eveneens passend voorkomt de algemene regels vast te stellen 
overeenkomstig artikel 57 §3, 1e van het provinciedecreet waarbinnen de deputatie daden 
van beheer kan stellen over de provinciale inrichtingen en eigendommen; 

 Overwegende dat het voor een aantal uitgaven zoals personeelsuitgaven en hoogdringende 
uitgaven aangewezen is deze snel te kunnen betalen zonder dat de Provincieraad hiertoe 
eerst moet worden samengeroepen; 

Gelet op het voorstel van de deputatie. 
 
besluit 
 
Artikel 1 
Algemene omschrijving van het begrip dagelijks bestuur 
De handelingen van dagelijks bestuur hebben betrekking op de regeling van de behoeften van het 
dagelijks leven, de zaken van een gering belang en de zaken die naar snelheid van optreden een 
dringend karakter vertonen.  
Artikel 2 
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Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van het budgethouderschap; bepaling 
van de voorwaarden waaronder verdere delegatie naar de provinciegriffier mogelijk is 
overeenkomstig art. 155§2 Provinciedecreet 
De deputatie kan overeenkomstig artikel 155 § 2 van het provinciedecreet het budgethouderschap 
toekennen aan de provinciegriffier voor de aangelegenheden van dagelijks bestuur die hierna als 
volgt worden bepaald: 
- de overheidsopdrachten van leveringen en diensten met een eenmalig karakter, voor zover deze 

het provinciebestuur niet jaaroverschrijdend binden en binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd 
worden, alsook het bedrag van 67.000 EUR (excl. BTW) niet overschrijden bepaald in uitvoering 
van de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten voor deze opdrachten die kunnen uitgevoerd 
worden bij onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingprocedure; 

- de overige contracten en verbintenissen, met uitzondering van alle vormen van patrimoniale 
contracten, voor zover ze een eenmalig karakter hebben, het provinciebestuur niet 
jaaroverschrijdend verbinden en binnen hetzelfde boekjaar gerealiseerd worden, niet als daden 
van beschikking kunnen worden aangemerkt en het bedrag van 50.000 EUR niet overschrijden; 

- de goedkeuring van de te betalen bedragen overeenkomstig het aan de raad toevertrouwde 
budget voor het verrichten van personeelsuitgaven. 

Artikel 3 
Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van overheidsopdrachten; opdrachten 
voor werken, leveringen en diensten die beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur, bij toepassing van artikel 43 § 2, 10e  van het provinciedecreet, omvat de 
hiernavermelde bevoegdheden: 
1. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 

diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft 
de opdrachten te gunnen op de kredieten van de gewone dienst; 

2. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft 
de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst tot en met het bedrag 
van 67.000 EUR (excl. BTW), bepaald als grens voor het voeren van de 
onderhandelingsprocedure zonder naleving van de bekendmakingsprocedure bij de aanvang 
van de procedure ingevolge de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en 
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 

3. het vaststellen van de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en 
diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, voor wat betreft 
de opdrachten te gunnen op de kredieten van de buitengewone dienst boven de grens bepaald 
onder 2 hierboven voor zover de hoogdringendheid voortvloeiend uit niet te voorziene 
omstandigheden dit noodzaakt. 

4. de goedkeuring van de eindafrekening en desbetreffende verrekeningen van de 
overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten die door de 
provincieraad werden goedgekeurd tenzij de eindafrekening en desbetreffende verrekeningen 
het gevolg zijn van een fundamentele conceptwijziging of het gevolg zijn van  een 
overschrijding van maximum 10% ten overstaan van het gunningbedrag. 

Artikel 4 
Omschrijving van het begrip dagelijks bestuur in het kader van patrimoniale verrichtingen 
Het dagelijks bestuur toegekend aan de deputatie bij toepassing van artikel 43 § 2, 12e van het 
provinciedecreet omvat de bevoegdheid onroerende goederen aan te kopen met het oog op 
uitvoeren van werken van openbaar nut aan provinciewegen, recreatieve wegen, waterlopen en 
gebouwen, alsook het vervreemden, ruilen of erfdienstbaarheden vestigen op onroerende goederen 
langs de provinciewegen, recreatieve wegen, de waterlopen en gebouwen mits het geven van een 
jaarlijkse rapportering over het gebruik van deze bevoegdheid aan de provincieraad. 
Artikel 5 
Algemene regels voor het beheer van de provincie overeenkomstig artikel 42 §2 en artikel 57 §3, 
1e  van het provinciedecreet 
Als daden van beheer over de provinciale inrichtingen en eigendommen door de deputatie gesteld 
met toepassing van artikel 57 §3, 1e van het provinciedecreet worden beschouwd de vestiging van 
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onroerende zakelijke rechten en contracten betreffende onroerende goederen met een maximale 
duur van 9 jaar. 
Artikel 6 
Delegatie aan de provinciegriffier wat betreft de goedkeuring van de te betalen bedragen 
In uitvoering van artikel 156 van het provinciedecreet delegeert de raad de goedkeuring van de te 
betalen bedragen in overeenstemming met het aan de raad toevertrouwde budget aan de 
provinciegriffier. 
Artikel 7 
Rapportage 
De besluiten door de Deputatie genomen met toepassing van artikel 2, 2e alinea, 3 en 4 van dit 
besluit kunnen door de provincieraadsleden worden ingezien in de notulen van de deputatie waar zij 
met een specifieke code worden aangemerkt. 
Artikel 8 
Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking vanaf de eerste dag van de maand volgend op dit besluit. 
Artikel 9 
Kennisgeving 
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de provinciegriffier, de financieel beheerder en 
het Rekenhof. 
 
Brugge, 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) H. Ost (get) Jean de Bethune 
 
13. Huishoudelijk reglement van de deputatie 
 
Dienst: Griffie 
 
Brugge, 5 februari 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het huishoudelijk reglement van de 
deputatie van 11 en 18 januari 2007 bekend gemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 

 
De Provinciegriffier, De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE DEPUTATIE VAN WEST-VLAANDEREN 
(gecoördineerde versie) 

 
De Deputatie van West-Vlaanderen, 

 Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder de artikelen 55 en 
178; 

 Gelet op de provinciewet, in het bijzonder artikel 104bis;  
 Gelet op het reglement van orde en van de inwendige dienst van de bestendige deputatie 

van 24 maart 1988; 
 Overwegende dat het inwerking treden van het provinciedecreet aanleiding geeft tot een 

nieuwe redactie van het huishoudelijk reglement van de deputatie;  
 Overwegende dat de artikels 51 tot en met 55 van het provinciedecreet de algemene 

principes vastleggen voor de werking van de deputatie; dat artikel 55 van het 
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provinciedecreet voorziet dat de deputatie de organisatie van haar werkzaamheden vastlegt 
in een huishoudelijk reglement; dat dit reglement bij de aanvang van de zittingsperiode 
vastgesteld moet worden en ter kennis gebracht wordt aan de provincieraad; 

Op voorstel van gedeputeerde Jan Durnez. 
besluit: 
 

Huishoudelijk reglement van de Deputatie van West-Vlaanderen 
Hoofdstuk I: Verslaggeving 
Artikel 1 
De gedeputeerde die bevoegd is voor een dossier, en dit volgens de bevoegdheidsverdeling bedoeld 
in artikel 55 van het provinciedecreet, formuleert als verslaggever schriftelijk een voorstel van 
besluitvorming aan de deputatie. 
Als een dossier verband houdt met de bevoegdheid van meerdere gedeputeerden, dan formuleert 
de gedeputeerde die bevoegd is voor de materie die hoofdzakelijk aanleiding heeft gegeven tot de 
opmaak van het dossier schriftelijk het voorstel van besluitvorming aan de deputatie.  De andere 
betrokken gedeputeerden voegen hun standpunt vooraf schriftelijk toe aan het dossier. Als het 
dossier implicaties heeft op horizontale beleidsaangelegenheden, voegen de gedeputeerde bevoegd 
voor budget en bestuurlijke organisatie en de gedeputeerde bevoegd voor personeel schriftelijk hun 
standpunt toe aan het dossier over de weerslag op het algemeen beleid en over de budgettaire 
weerslag, respectievelijk over de weerslag op het personeelsbeleid en -bestand. 
In geval van afwezigheid of verhindering van een gedeputeerde, duidt deze zelf zijn vervanger aan. 
Als er geen vervanger is aangeduid, formuleert de eerste gedeputeerde het voorstel. 
 
Hoofdstuk II: Agenda 
Artikel 2 
De provinciegriffier bereidt twee dagen vóór de dag van de vergadering, een ontwerp van agenda 
voor. Indien daar aanleiding toe is, bereidt hij de dag vóór de dag van de vergadering een 
aanvulling op het ontwerp van agenda voor. Hij neemt in deze ontwerpen telkens de punten op 
waarvan het administratieve dossier, met het voorstel van de bevoegde gedeputeerde zoals bedoeld 
in artikel 1, tijdig beschikbaar is gesteld aan de griffie. De provinciegriffier bezorgt deze ontwerpen 
dadelijk aan de provinciegouverneur en aan de leden van de deputatie. Bij de aanvang van de 
vergadering bepaalt de deputatie de agenda. 
Artikel 3. 
In spoedeisende gevallen, kunnen de voorzitter, de leden en de provinciegriffier, tijdens de 
vergadering, nog aanvullende punten voorstellen. Deze punten worden aan de agenda toegevoegd 
als de deputatie hiertoe unaniem beslist. 
 
Hoofdstuk III: Vergaderingen 
Artikel 4 
De deputatie vergadert wekelijks op donderdag, vanaf 9u30, in het provinciehuis Boeverbos. 
Afwijkingen op dit principe, worden op voorhand beslist door de deputatie. 
Indien het geplande aanvangsuur omwille van onvoorziene omstandigheden moet aangepast 
worden, gebeurt dit in overleg tussen de voorzitter en de provinciegriffier en wordt dit tijdig aan de 
leden meegedeeld. 
Artikel 5 
Indien een gedeputeerde de vergadering niet of niet volledig kan bijwonen, zal hij de voorzitter of 
de provinciegriffier hierover vooraf inlichten. 
Artikel 6 
Bij het begin van de vergadering tekenen de voorzitter, de leden en de provinciegriffier het 
aanwezigheidsregister. 
Artikel 7 
De provinciegouverneur zit de deputatie voor. Als de provinciegouverneur de deputatie niet kan 
voorzitten, wijst de deputatie een van haar leden aan om het voorzitterschap waar te nemen. De 
gedeputeerde met de hoogste rang die aanwezig is, formuleert daartoe een voorstel, waarover de 
deputatie bij de aanvang van de vergadering beslist. 
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Artikel 8 
De leden van de deputatie stemmen mondeling. In de gevallen voorzien in artikel 35 §2 van het 
provinciedecreet wordt echter geheim gestemd. De voorzitter neemt de stemmen op en kondigt de 
uitslag van de stemming af. 
Artikel 9 
Wanneer de deputatie zetelt als administratief rechtscollege: 

- kunnen alleen de leden die de volledige procedure hebben gevolgd, deelnemen aan de 
stemming; 

- hebben de leden niet het recht om zich te onthouden.  
 
Hoofdstuk IV: Notulen en beslissingen 
Artikel 10 
Elke beslissing van de deputatie vermeldt de naam van de aanwezige leden en van de verslaggever. 
Artikel 11 
De provinciegriffier is belast met het opmaken van de notulen. De notulen vermelden: 

- de naam van de voorzitter en de leden die hebben deelgenomen aan de beraadslagingen en 
de besluitvorming; als sommigen niet de volledige vergadering hebben bijgewoond, 
vermelden de notulen bij welke agendapunten de betrokkenen aan de beraadslagingen en 
de besluitvorming hebben deelgenomen; 

- alle beslissingen;  
- de uitslag van de stemming, indien géén eenparigheid werd bekomen; als de notulen geen 

melding maken van het aantal stemmen, werd de beslissing bij eenparigheid van stemmen 
genomen.  

Artikel 12 
Als besluiten genomen zijn bij mondelinge stemming, hebben de leden van de deputatie het recht 
om in de notulen te doen vermelden dat hun stem strijdig is met de beslissing van de meerderheid 
of dat zij zich hebben onthouden. Zij kunnen evenwel niet eisen dat hierbij de reden van hun 
tegenstem of onthouding wordt vermeld. 
Wanneer de deputatie zetelt als administratief rechtscollege bevatten de notulen enkel het resultaat 
van de stemming en niet het stemgedrag van de individuele leden. 
Artikel 13 
Elk lid heeft het recht om tijdens de vergadering opmerkingen te maken over het ontwerp van de 
notulen van de vorige vergadering. Indien de deputatie deze opmerkingen aanvaardt, is de 
provinciegriffier gehouden dadelijk de redactie in overeenstemming te brengen met de beslissing 
van de deputatie. Indien voor het einde van de vergadering geen enkel lid opmerkingen heeft 
gemaakt is het ontwerp van de notulen goedgekeurd.   
Artikel 14 
De provinciegriffier maakt in de rand van de notulen kantmelding van de intrekking van een besluit 
van de deputatie, van de vernietiging of de niet-goedkeuring van een besluit door de 
toezichthoudende overheid en van het feit dat een besluit geacht wordt nooit te hebben bestaan 
met toepassing van artikel 249, 4° lid van het provinciedecreet. 
De provinciegriffier brengt de deputatie van elke kantmelding op de hoogte op de eerstvolgende 
vergadering van de deputatie. 
 
Hoofdstuk V: Ondertekening van de stukken 
Artikel 15 
De originelen van de notulen van de deputatie, worden na goedkeuring door de 
provinciegouverneur-voorzitter en door de provinciegriffier ondertekend. De reglementen en 
beslissingen van de deputatie worden ondertekend door de provinciegouverneur-voorzitter en mede 
ondertekend door de provinciegriffier. 
Artikel 16 
De briefwisseling van de provincie, de akten van de provincie en de contracten waarbij de provincie 
partij is, worden namens de deputatie ondertekend door de gedeputeerde, die bevoegd is voor het 
behandelde onderwerp volgens de bevoegdheidsverdeling bedoeld in artikel 55 van het 
provinciedecreet. Indien deze bevoegdheidsverdeling geen uitsluitsel biedt, ondertekent de eerste 
gedeputeerde. 
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Als een brief, akte of contract verband houdt met de bevoegdheid van meerdere gedeputeerden, 
dan ondertekent de gedeputeerde die bevoegd is voor de materie die hoofdzakelijk aanleiding heeft 
gegeven voor de opmaak van de brief, de akte of het contract.  
In geval van afwezigheid of verhindering van een gedeputeerde, duidt deze zelf zijn vervanger aan. 
Als er geen vervanger is aangeduid, ondertekent de eerste gedeputeerde. 
Op de regeling voorzien in de vorige drie leden, gelden de volgende afwijkingen: 
- de beheersovereenkomsten en de samenwerkingsovereenkomsten, als vermeld in de artikelen 
228 en 240 van het provinciedecreet, worden namens de deputatie ondertekend door de 
provinciegouverneur; 
- een welbepaalde brief, akte of contract, wordt namens de deputatie ondertekend door meerdere 
gedeputeerden, door de gouverneur, of door de gouverneur en één of meerdere gedeputeerden, 
mits de deputatie daartoe op voorhand een genotuleerde beslissing heeft genomen. 
De briefwisseling van de provincie, de akten van de provincie en de contracten waarbij de provincie 
partij is, worden mede ondertekend door de provinciegriffier, of door degene die hij hiervoor 
aanduidt krachtens artikel 178 §6 van het provinciedecreet. 
(ingevoegd bij besluit van de deputatie van 18 januari 2007, inwerkingtreding met ingang van 25 
januari 2007) 
Artikel 17. 
De andere stukken, bedoeld in artikel 178 §5 van het provinciedecreet, worden namens de 
deputatie ondertekend door de provinciegriffier, of door degene die hij hiervoor aanduidt.  
Tot deze andere stukken, bedoeld in artikel 178 §5 van het provinciedecreet, behoren onder meer: 

- eensluidende afschriften van besluiten en uittreksels uit de notulen van de provincieraad en 
de deputatie;  

- formulieren, aangiften en attesten waarmee inlichtingen worden verstrekt aan derden, 
zonder dat er verbintenissen worden aangegaan in hoofde van de provincie; 

- opvragen van formulieren of attesten en inlichtingen, zonder dat er verbintenissen worden 
aangegaan in hoofde van de provincie; 

- begeleidende berichten bij het versturen van publicaties of voorwerpen of van akten of 
contracten die ondertekend zijn overeenkomstig artikel 16; 

- uitnodigingen tot vergaderingen en plaatsbezoeken.  
Op de regeling voorzien in het eerste lid, gelden de volgende afwijkingen: 
- de toelichtende nota van de deputatie bij een agendapunt van de provincieraad, wordt namens de 
deputatie ondertekend door de gedeputeerde die het voorstel heeft geformuleerd bedoeld in artikel 
1 en mede ondertekend door de provinciegriffier, of degene die hij hiervoor aanduidt; 
- een welbepaald stuk, wordt namens de deputatie ondertekend door één of meerdere 
gedeputeerden, door de gouverneur, of door de gouverneur en één of meerdere gedeputeerden, 
mits de deputatie daartoe op voorhand een genotuleerde beslissing heeft genomen; in voorkomend 
geval wordt het stuk mede ondertekend door de provinciegriffier, of degene die hij hiervoor 
aanduidt. 
(alinea 1 gewijzigd en alinea 3 ingevoegd bij besluit van de deputatie van 18 januari 2007, 
inwerkingtreding wijziging en aanvulling met ingang van 25 januari 2007) 
Artikel 18 
De regeling voorzien in artikel 16 en 17, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid tot persoonlijke 
ondertekening van briefwisseling, akten of andere stukken, ingevolge een specifieke bevoegdheid 
die aan iemands mandaat, ambt of functie is verbonden. 
 
Hoofdstuk VI: Inwerkingtreding 
Artikel 19 
Dit reglement treedt in werking vanaf heden. Het reglement van orde en van de inwendige dienst 
van de bestendige deputatie van 24 maart 1988 wordt opgeheven. 
 
Brugge, 11 januari 2007. 
 
De Provinciegriffier, De Gouverneur, 
Hilaire Ost Paul Breyne 
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14. 9 februari 2007 – Omzendbrief BB-2007/02 betreffende gemeentebelasting op GSM-
masten – gemeentebelasting op rechtspersonen. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/2/07/990/AZ 
 
Brugge,   19 februari 2007 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
 
Geacht college, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
heb ik de eer u hierna mededeling te geven van de omzendbrief BB-2007/02 van 9 februari 2007 
betreffende gemeentebelasting op GSM-masten – gemeentebelasting op rechtspersonen. 
 
De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 

Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering 
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel 
Tel. 02 552 65 00 - Fax 02 552 65 01 
kabinet.keulen@vlaanderen.be 
 
Omzendbrief 
Datum: 9 februari 2007 
Betreft: 
In de gecoördineerde omzendbrief gemeentefiscaliteit BA-2004/03 van 14 juli 2004 heeft mijn 
geachte ambtsvoorganger afgeraden om nog gemeentebelastingen te heffen op GSM-masten en op 
rechtspersonen wegens de juridische onzekerheid errond. 
Inmiddels is de rechtspraak nog verder geëvolueerd zodat ik de heffing van deze beide  belastingen 
met nog grotere stelligheid moet afraden. 
 
1. De gemeentebelasting op GSM-masten 
 
Met het arrest van 17 november 2006 heeft het Hof van Cassatie een gemeentebelasting op 
relaisstations voor telecommunicatie strijdig bevonden met het gelijkheidsbeginsel: het doel van de 
belasting, met name de verstoring van het landschap, kan volgens het Hof immers niet in verband 
gebracht worden met het onderscheid dat het belastingreglement maakt tussen zenders en 
ontvangers van telefooncommunicatie en zenders of ontvangers van andere vormen van 
communicatie. Hiermee bevestigt het Hof eigenlijk een standpunt dat reeds eerder werd ingenomen 
door lagere rechtbanken die het ook niet met het gelijkheidsbeginsel konden verenigen dat GSM-
masten wel, en andere masten en pylonen niet aan een gemeentebelasting zouden worden 
onderworpen wegen verstoring van het landschap. Dit had er al toe geleid dat in de gecoördineerde 
omzendbrief Gemeentefiscaliteit van 14 juli 2004 werd aanbevolen om dergelijke belastingen meer 
algemeen te omschrijven, bijvoorbeeld als belasting op masten en pylonen geplaatst op het 
grondgebied van de gemeente en zichtbaar vanaf de openbare weg.  Op die manier zou het 
gelijkheidsbeginsel wel gerespecteerd zijn.   
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In september 2005 heeft het  Europese Hof van Justitie1 geoordeeld dat de gemeentebelasting op 
GSM-masten, zoals die voorkomt in veel Belgische gemeenten, in principe niet onverenigbaar is met 
de vrijheid van dienstverlening zoals gewaarborgd in artikel 49 van et EG-verdrag, noch met de 
Europese richtlijnen die de vrije mededinging in de sector telecommunicatie garanderen. 
 
Daarmee zijn de juridische problemen rond deze gemeentebelasting echter nog steeds niet van de 
baan: er zijn ook al een aantal vonnissen gewezen waarin ook de uitgebreidere gemeentebelasting 
op masten en pylonen ten laste van de telecomoperatoren onwettig is bevonden om een andere 
reden, met name de strijdigheid met de artikelen 97 en 982 van de wet van 21 maart 1991 tot 
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.  Hierdoor hebben de telecomoperatoren 
een gebruiksrecht om kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrusting aan te leggen.  De 
overheid mag voor dat gebruiksrecht geen belasting of retributie van welke aard ook opleggen.  In 
verschillende vonnissen oordeelde de rechter telkens dat de GSM-mast of pyloon waarop de 
antenne is geplaatst “onmiskenbaar behoort tot de bijhorende uitrusting waarop geen belasting 
mag worden opgelegd.” 
 
De drie telecomoperatoren die momenteel werkzaam zijn in België dienen systematisch bezwaar in 
tegen aanslagen inzake deze belasting.  Voor hen is dat relatief eenvoudig omdat hetzelfde 
bezwaarschrift nagenoeg ongewijzigd kan ingediend worden in elke gemeente waar de belasting 
wordt geheven. Dat heeft voor gevolg dat er niet tot gedwongen invordering kan worden 
overgegaan zolang er geen definitieve uitspraak is.  Bovendien zijn er zoals gezegd steeds meer 
vonnissen waarin de rechtbanken ontheffing verlenen omdat het reglement onwettig wordt geacht.  
Dikwijls is het zelfs zo dat de colleges van burgemeester en schepenen het bezwaar al inwilligen en 
dus in feite zelf een uitspraak doen over de wettigheid van de verordening.  Daarmee overschrijden 
zij hun bevoegdheid die er één is van administratieve overheid en dus geen wettigheidstoetsing  
omvat.  Nochtans is hun reactie begrijpelijk en te rechtvaardigen gezien zij daarmee wel de kosten 
voorkomen die een verdere behandeling voor de rechtbank zou meebrengen en die, gelet op 
voorgaande vonnissen, wellicht toch een verloren zaak zou zijn.  
 
In deze omstandigheden meen ik dat de gemeenten moet aangeraden worden om deze 
belasting in de toekomst niet meer te heffen en dat het zelfs aangewezen is om de nog 
lopende verordeningen in te trekken.  Elke andere formulering van het belastbaar 
voorwerp die kan geïnterpreteerd worden als “bijhorende uitrusting” valt eveneens onder 
de verbodsbepaling die volgt uit de hogergenoemde artikelen 97 en 98. 
Een gemeentebelasting die meer algemeen geformuleerd is als belasting op masten en pylonen 
mag om die reden niet worden toegepast  op de masten en pylonen  van het 
telecommunicatienetwerk.   
 
2. De gemeentebelasting op rechtspersonen 
 
Naar aanleiding van het arrest van de raad van State nr. 129.347 van 16 maart 20043 werd in de 
gecoördineerde omzendbrief van 14 juli 2004 reeds gewaarschuwd voor de rechtsonzekerheid van 
de gemeentebelasting op rechtspersonen.  Volgens dat arrest is het verschil in fiscale behandeling  
tussen vennootschappen en anderen die een economische activiteit uitoefenen, niet verantwoord. 

                                            
1 Arrest van het Hof van 8 september 2005 in de samengevoegde zaken C-544/03 en C-545/03 
2 Art. 97. § 1. Onder de voorwaarden bepaald in dit hoofdstuk, is elke operator van een openbaar 
telecommunicatienet gemachtigd om, mits eerbiediging van hun bestemming en de wettelijke en reglementaire 
bepalingen die hun gebruik regelen, het openbaar domein en de eigendommen te gebruiken om kabels, bovengrondse 
lijnen en bijbehorende uitrustingen. aan te leggen en alle nodige werken hieraan uit te voeren.   Tot deze werken 
behoren die welke nodig zijn voor de instandhouding, de wijziging, de herstelling, de opruiming en de controle op de 
kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen. 
   Art. 98.    § 2. De overheid mag voor dat gebruiksrecht (de operator van het betrokken openbaar 
telecommunicatienet) geen belasting, taks, cijns, retributie of vergoeding, van welke aard ook, opleggen.   Bovendien 
bezit (elke operator van een openbaar telecommunicatienet) een kosteloos doorgangsrecht voor de kabels, 
bovengrondse lijnen en bijbehorende  uitrustingen in de openbare of particuliere bouwwerken, die in het openbaar 
domein worden aangebracht. 
3 Dit arrest vernietigde de gemeentebelasting op handels- en burgerlijke vennootschappen van de gemeente Zelzate. 
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Het al of niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente werd door de raad niet 
aanvaard als pertinent onderscheidingscriterium. 
In het arrest van 27 juni 20064 heeft de raad nog nadrukkelijker gesteld dat het al of niet hebben 
van rechtspersoonlijkheid geen verschil maakt in de mate waarin bedrijven kunnen genieten van de 
gemeentelijke dienstverlening en dat het al of niet bijdragen in de aanvullende gemeentebelasting 
op de personenbelasting (APB) geen aanvaardbare verantwoording biedt voor het verschil in fiscale 
behandeling.   
Een gemeentebelasting op rechtspersonen, of een gemeentebelasting op bedrijven 
waarin een verschillende tarifering wordt toegepast wegens het hebben van 
rechtspersoonlijkheid of wegens het aannemen van één of andere vennootschapsvorm, is 
dus strijdig met het gelijkheidsbeginsel indien daarvoor geen, of geen  andere 
verantwoording geboden wordt dan de afwezigheid van bijdrage in de APB of een verschil 
in genot van de gemeentelijke dienstverlening.   
Ik raad de gemeenten dus aan om deze belasting niet meer te heffen. 
 
Ik verzoek u, mijnheer de gouverneur, de gemeentebesturen kennis te geven van deze omzendbrief 
via publicatie in het Bestuursmemoriaal. 
Ik stuur alle gemeentebesturen rechtstreeks een afschrift van deze omzendbrief. 
Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden op het internetadres van mijn administratie: 
www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrieven 
 
Hoogachtend, 
 
Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
 
15. Ministeriële omzendbrief BB-2007/01 betreffende de boekhouding van de besturen 
van de eredienst. 
 
Dienst en referte : ABB – Financiën Eredienst – AZ/07/1 
 
Brugge, 15 februari 2007 
 
Aan de representatieve organen van de erkende erediensten 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de besturen van de erediensten in West-Vlaanderen 
Aan de voorzitters van de centrale besturen van de erediensten in West-Vlaanderen 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de omzendbrief d.d. 12 januari 2007, van de 
Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende de 
boekhouding van de besturen van de eredienst. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2007 (blz. 6958 t.e.m. 6978). 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Gouverneur, 
(Get.) Paul BREYNE. 

                                            
4 Arrest nr. 160.600 van 27 juni 2006 betreffende de gemeentebelasting op bedrijven met een bepaalde 
vennootschapsvorm van de gemeente Zulte. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4 van 9 maart  2007 
 
16  Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de 

medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum 
17. Consulaten: Republiek Kiribati. 
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16. Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende bijkomende richtlijnen inzake de 
medische controle van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum 
 
Dienst en referte: 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/3/3 
 
Brugge, 23 februari 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 54 houdende 
bijkomende richtlijnen inzake de medische controle van de personeelsleden van de politiediensten - 
Erratum. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2007 (blz. 8695). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul Breyne 
 
17. Consulaten: Republiek Kiribati 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2007-PG 
 
Brugge, 26 februari 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

• De heer Karl KOCH benoemd is tot ere-consul van de Republiek Kiribati te Brussel met als 
consulair ressort gans België. 

 
De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie 
maximaal te ondersteunen. 

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 18 april 2007 
 
20.   Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 maart 

2007. 
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20. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 maart 2007 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 27 maart 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 maart 2007 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
22 MAART 2007 

 
1. De provincieraad heeft kennis genomen van het verslag van de voorzitter van PROCORO over 

de uitgaven in 2006. 
2. De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende subsidiëring van projecten in de 

zorgsector opgeheven. 
3. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in erfpacht nemen van de “Pool of Peace” 

(mijnkrater uit WO I) te Heuvelland (Wijtschate), met een oppervlakte volgens meting van 1ha 
42a 52ca, voor de duur van 60 jaar mits een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1 symbolische 
euro. 

4. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
leveren en plaatsen van bijkomende buitenverlichting in het domein Tillegembos te Brugge, 
met raming ten bedrage van 98.911,45 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

5. De provincieraad heeft de eindafrekening lot elektriciteit van de oprichting nieuwbouwloods – 
POVLT te Beitem/Rumbeke, ten bedrage van 71.241,40 euro (excl. BTW), goedgekeurd. 

6. De provincieraad heeft de ontwerpbegroting en het jaaractieplan 2007 van TiNCK goedgekeurd. 
7. De provincieraad heeft de eerste technische begrotingswijziging 2007 goedgekeurd. 
8. De provincieraad heeft machtiging verleend aan de raad van bestuur van POM West-Vlaanderen 

om de statuten van de provinciale ontwikkelingsmaatschappij te wijzigen. 
9. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst “Fietsfonds” tussen de provincie en het 

Vlaams Gewest goedgekeurd. 
10. De provincieraad heeft het provinciaal besluit houdende de algemene principes en voorwaarden 

voor de financiering van fietsinfrastructuur in het kader van de samenwerkingsovereenkomst 
“Fietsfonds” goedgekeurd. 

11. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijns 
jeugdwerk en jeugddienstverlening goedgekeurd. 

12. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiêring van het 
tweedelijns jeugdwerk en jeugddienstverlening goedgekeurd. 

13. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk 
en de jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
goedgekeurd. 

14. De provincieraad heeft het reglement ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging van 24 juni 
2004 hervastgesteld. 

15. De provincieraad heeft volgende reglementen m.b.t. welzijn opgeheven: 
- de provinciale verordening dd. 28.04.1948 op de mutualiteitsverenigingen, 
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- het provinciaal reglement dd. 03.10.1951 tot het verlenen van toelagen aan erkende 
openluchtscholen die op voorschrift van een geneesheer kinderen opnemen, 

- het provinciaal reglement dd. 12.06.1969 houdende het verstrekken van toelagen voor het 
geven van lessen en het houden van voordrachten en oefeningen die verband houden met 
hygiëne, voeding en lichaamsbeweging van de bejaarden, 

- het provinciaal reglement dd. 23.11.1971 houdende tussenkomst in de kosten van een 
bijzonder tandheelkundig onderzoek, 

- het provinciaal reglement dd. 20.03.1975 houdende toekenning van een provinciale toeslag 
aan werkonbekwame grensarbeiders, 

- het provinciaal reglement dd. 13.10.1976 tot subsidiëring van werken voor de oprichting, de 
herconditionering, de uitrusting, de apparatuur, de uitbreiding, ombouw of aanpassing in de 
provincie van verpleeginstellingen voor chronisch zieken ( V-instellingen), 

- het provinciaal reglement dd. 15.12.1988 houdende subsidiëring van cursussen voor sociale 
promotie, 

- het provinciaal reglement dd. 15.12.1988 betreffende de toelagen die kunnen worden 
verleend aan de initiatieven op het vlak van het begeleid en/of beschut wonen voor mentaal 
gehandicapte volwassenen, 

- het provinciaal reglement dd. 17.10.1989 inzake toekenning van toelagen voor activiteiten 
van sociale dienstverlening aan migrantenorganisaties, 

- het provinciaal reglement dd. 02.12.1993 houdende toekenning van investeringstoelagen 
aan diensten voor zelfstandig wonen. 

16. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 79a 50ca bos en weiland, 
gelegen te Heuvelland (Dranouter), met het oog op de verdere uitbouw van het 
provinciedomein “De Kemmelberg”, mits de prijs van 15.900,00 euro. 

17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
aanleggen van verharding rond de polyvalente loods in het Tuinbouwcentrum POVLT te 
Roeselare-Rumbeke, met raming ten bedrage van 164.479,54 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

18. De provincieraad heeft de toetreding van de provincie tot het regionaal sociaal verhuurkantoor 
Veurne-Diksmuide en tot het regionaal sociaal verhuurkantoor Westkust goedgekeurd en een 
vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen aangeduid. 

 
21. Vaststelling provinciebegroting dienstjaar 2007 
 
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2007/472.1 
 
Brugge, (Datum) 04.04.2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissing van de Provincieraad dd. 8 maart 2007, houdende vaststelling van de begroting voor het 
dienstjaar 2007.  
Publicatie van de provinciebeleidsnota 2007 en het voorafgaand advies van het Rekenhof bij de 
begroting ingevolge art. 66 § 2, vierde lid van de provinciewet. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
Begroting2007.pdf 
Advies_rekenhof.pdf 
 
22. Vaststelling van de 1ste   boekhoudtechnische BEGROTINGSWIJZIGING 2007 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2007/472.1 TW 1 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Pages/begroting2007.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/advies_rekenhof.pdf
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Brugge, 04/04/2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissingen van de Provincieraad dd. 8 maart 2007 houdende vaststelling van de eerste 
boekhoudtechnische begrotingswijziging 2006. Het Rekenhof meldt in haar brieven ter advies van 
13 maart 2007 dat het ten gronde geen opmerkingen formuleert. 
 
1e technische begrotingswijziging 2007.pdf 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
23. Goedkeuring besluit houdende opheffing van diverse reglementen m.b.t. welzijn 
 
Dienst en referte : dienst welzijn  P07/8A1/1 
 
Brugge, 11 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal, het besluit van 22 maart 2007 van de Provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende opheffing van diverse reglementen m.b.t. welzijn. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Namens de deputatie, 
 
Voor de provinciegriffier :                                                      De gedeputeerde voor jeugd,   
De directeur,                                                                        huisvesting en welzijn,  
 
(get.) Patrick Delanoeye                                                         (get.) Dirk De fauw 
 

De   Provincieraad van West-Vlaanderen, 
 

 Overwegende dat bepaalde provinciale reglementen in de feiten buiten toepassing zijn 
gesteld; 

 Overwegende dat dit in wezen te maken heeft met de gewijzigde maatschappelijke en 
bestuurlijke context; 

 Overwegende dat met het oog op rechtzekerheid zich een formele opheffing opdringt van 
deze reglementen en hun wijzigingsbepalingen;  

 Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 Op voorstel van gedeputeerde Dirk De fauw; 

 
Besluit 
 
Enig artikel : 
De provinciale verordening dd. 28.04.1948 op de mutualiteitsverenigingen, het provinciaal 
reglement dd. 03.10.1951 tot het verlenen van toelagen aan erkende openluchtscholen die op 
voorschrift van een geneesheer kinderen opnemen, het provinciaal reglement dd. 12.06.1969 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Documents/bestuur_regio/begroting/2007/2007_1technische_begrotingswijziging.pdf
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houdende het verstrekken van toelagen voor het geven van lessen en het houden van voordrachten 
en oefeningen die verband houden met hygiëne, voeding en lichaamsbeweging van de bejaarden, 
het provinciaal reglement dd. 23.11.1971 houdende tussenkomst in de kosten van een bijzonder 
tandheelkundig onderzoek, het provinciaal reglement dd. 20.03.1975 houdende toekenning van een 
provinciale toeslag aan werkonbekwame grensarbeiders, het provinciaal reglement dd. 13.10.1976 
tot subsidiëring van werken voor de oprichting, de herconditionering, de uitrusting, de apparatuur, 
de uitbreiding, ombouw of aanpassing in de provincie van verpleeginstellingen voor chronisch 
zieken ( V-instellingen), het provinciaal reglement dd. 15.12.1988 houdende subsidiëring van 
cursussen voor sociale promotie, het provinciaal reglement dd. 15.12.1988 betreffende de toelagen 
die kunnen worden verleend aan de initiatieven op het vlak van het begeleid en/of beschut wonen 
voor mentaal gehandicapte volwassenen, het provinciaal reglement dd. 17.10.1989 inzake 
toekenning van toelagen voor activiteiten van sociale dienstverlening aan migrantenorganisaties en 
het provinciaal reglement dd. 02.12.1993 houdende toekenning van investeringstoelagen aan 
diensten voor zelfstandig wonen, zoals gewijzigd, worden opgeheven.   
 
Brugge, 22 maart 2007 
 
De provinciegriffier,                                                                                       De voorzitter,                      
 
Hilaire Ost                                                                                                Jean de Bethune 
 
24. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken 
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 8 maart 2007 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 8 maart 2007, houdende aanvulling van het hernieuwd 
openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen 
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 
november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 
augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 
2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 
juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 
2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,  
5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 2006, 20 oktober 2006, 1 februari 2007. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegouverneur 
 
(get.)Paul  Breyne 
 

Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen 

 (Nieuwe kandidaturen - aanvulling) 
 

De Gouverneur, 
 
 Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 

oktober 1996 (en latere wijzigingen). 
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 Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 1999, 
14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 februari 
2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 2001, 24 
augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 
18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 februari 2004, 8 
april 2004, 10 juni 2004; 28 oktober 2004, 23 juni 2005, 8 september 2005, 16 maart 2006, 27 
april 2006, 12 oktober 2006, 17 december 2006, 18 januari 2007 gepubliceerd in het 
bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 
20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 
22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 
2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 
2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 
2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 
27 augustus 2004, 14 december 2004, 5 juli 2005, 9 september 2005, 17 maart 2006, 17 mei 
2006, 20 oktober 2006, 1 februari 2007 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar 
register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen; 

 Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 

 Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 1 maart 2007 m.b.t. de in 
het beslissend gedeelte vermelde privaat rechtelijk persoon; 

 
BESLUIT : 

 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
1. PRIVAATRECHTELIJK PERSOON 

 
D+A Consult nv – Meiboom 26 – 1500 Halle 

- Jef Angelo De Bièvre 

 

 
Artikel 2: 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 8 maart 2007. 
De provinciegouverneur, 
 
Paul BREYNE 
 
25. Heffing voor het aanslagjaar 2007 van een Provinciebelasting op Jachtverloven 
 en Jachtvergunningen 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2007 / 484.031 / 4 
 
Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2007            35

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 25 januari 2007, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2007 van een  Provinciebelasting op Jachtverloven en Jachtvergunningen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
• Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid deel III Hoofdstuk 3 - Belastingverordening op 
jachtverloven en jachtvergunningen ; 

• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
• Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 

provincie- en gemeentebelastingen ; 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van de 

Provinciewet ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van de 
gewestbelasting voor : 
a) de verloven geldig alle dagen ; 
b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 
c) de jachtvergunningen. 
Artikel 2 
Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2007. 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
26. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale belastingverordeningen, 
met uitzondering van  deze op jachtverloven en jachtvergunningen. 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2007 / 484.031 / 1 
 
Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 25 januari 2007, houdende goedkeuring 
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voor het aanslagjaar 2007 van de bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel II - Bepalingen van toepassing voor de 
verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven 
en jachtvergunningen ; 

• Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen ;  

• Gelet op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen ; 
• Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken; 
• Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de 

gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen 
een provincie- of gemeentebelasting ; 

• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 
augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 

• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 
gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 

• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 
van de provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet; 

• Gelet op het Arrest van het Arbitragehof 114/2000 van 16 november 2000 inzake de beroepen 
tot vernietiging van meerdere artikelen van de wet van 15 maart 1999 betreffende de 
beslechting van fiscale geschillen en van artikel 9 van de wet van 23 maart 1999 betreffende 
de rechterlijke inrichting in fiscale zaken ; 

• Gelet op de wet van 5 december 2001 tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van 
Inkomstenbelasting 1992 ; 

 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel  1 
Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere belastingverordening, door de provincieraad van 
West-Vlaanderen vastgesteld of vast te stellen, behoudens afwijking of tegengestelde aanduiding in 
de desbetreffende belastingverordening. 
Artikel 2 
De kohieren worden per gemeente aangelegd.  De identiteit van de belastingplichtigen, evenals de 
cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 
Artikel 3 
Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 
aanslagen. 
Artikel 4 
De ingekohierde provinciebelastingen worden uitvoerbaar verklaard door de gouverneur of door de 
persoon die hem in zijn ambt vervangt. De belastingkohieren worden overgezonden aan de 
financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten. 
Artikel 5 
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 
invordering van de gemeente- en provinciebelastingen zijn de regels betreffende de vestiging, de 
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bezwaren en voorziening, de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de vervolgingen, de 
voorrechten, de wettelijke hypotheek en de verjaring die gelden voor de rijksinkomstenbelastingen 
van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover zij niet de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
Artikel 6 
Overeenkomstig art is de financieel beheerder belast met de dwanginvordering van de 
provinciebelastingen en is dus bevoegd om dwangschriften uit te vaardigen. Behalve indien de 
rechten van de provinciekas in gevaar zijn, stuurt de financieel beheerder  een aangetekende 
herinneringsbrief tenminste één maand voordat de op zijn verzoek optredende 
gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt. De kosten voor het aangetekend verzenden van 
deze herinneringsbrief worden door de financieel beheerder verhaald op de belastingschuldige. 
Artikel 7 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden 
ingediend bij de gouverneur, binnen de zes maanden vanaf de datum van verzending van het 
aanslagbiljet. Aan de bezwaarindiener wordt binnen acht dagen na de verzending of de indiening 
een ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. Elk 
schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift 
worden aangezien. 
Artikel 8 
Zelfs na het verstrijken van de termijn voor bezwaarschrift verleent de gouverneur ambtshalve 
ontheffing van de overbelastingen die voortspruiten uit dubbele belasting of uit materiële 
vergissingen, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden of 
feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingplichtige wordt verantwoord 
door gewettigde redenen en op voorwaarde dat : 
1. die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de belastingplichtige 

aan de gouverneur werden bekendgemaakt, binnen drie jaar vanaf 1 januari van het jaar 
waarin de belasting is gevestigd ; 

2. de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat aanleiding heeft 
gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond. 

Onder "jaar waarin de belasting is gevestigd" dient te worden verstaan het jaar waarin het kohier 
uitvoerbaar werd verklaard. Als nieuw gegeven wordt niet beschouwd een nieuw rechtsmiddel of 
een wijziging van jurisprudentie. 
Artikel 9 
De gouverneur doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
administratief beroep uitspraak over de bezwaarschriften bij met redenen omklede beslissing. Deze 
termijn bedraagt negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de gouverneur 
is gevestigd.  
De gouverneur betekent zijn beslissing per aangetekende brief aan de eiser, en in voorkomend 
geval aan zijn vertegenwoordiger. Bij ontstentenis van een beslissing van de gouverneur binnen 
deze termijnen van zes of negen maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de 
administratieve procedure door een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Brugge. 
Artikel 10 
Tegen de beslissing genomen door de gouverneur kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de 
beslissing van de gouverneur worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van 
nietigheid dient bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing 
gevoegd. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 
Artikel 11 
Overtredingen vastgesteld wegens gemis aan aangifte, laattijdige, onvolledige of onjuiste aangifte, 
maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, dat wordt opgesteld door de daartoe speciaal 
aangewezen provincieambtenaren, beëdigd door de gouverneur. Zij worden geregeld bij wijze van 
een aanslag van ambtswege. 
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Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen kan de ambtshalve ingekohierde belasting 
worden verhoogd met een bedrag dat maximaal het gelijke bedraagt van de ontdoken belasting. De 
eventueel aangerekende belastingverhoging wordt op het kohier vermeld in een apart vakje, doch 
wordt samen met het recht ingekohierd op eenzelfde kohierartikel. 
Artikel 12 
Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2007. 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
27. Heffing voor het aanslagjaar 2007 van een Algemene  Provinciebelasting. 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2007 / 484.031 / 2 
 
Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 25 januari 2007, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2007 van een Algemene Provinciebelasting. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
• Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1 - Algemene Provinciale 
Belastingverordening ; 

• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
• Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering  van de 

provincie- en gemeentebelastingen; 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 

van de Provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet; 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting geheven ten 
laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 
januari van het aanslagjaar. 
Artikel 2 
A. Onder gezin wordt verstaan : 
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1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 
2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 
In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse zaken 

en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 
bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld 

gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn. 
Artikel 3 
De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel de 
bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 
Artikel 4 
De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 
gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 
De belasting is bepaald op 18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 31,75 
euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 
Artikel 5 
De gegevens tot samenstelling van het kohier worden verkregen door raadpleging van de 
bevolkingsregisters van de gemeente en het rijksregister van de natuurlijke personen. 
Artikel 6 
De kohieren  worden  opgemaakt  en  uitvoerbaar  verklaard   door de provinciegouverneur of door 
de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 
december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en 
gemeentebelastingen. 
Artikel 7 
Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending van 
het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur.  
Na het verstrijken van deze termijn start  de financieel beheerder  in toepassing van Artikel 90,2° 
van het provinciedecreet de dwanginvordering. 
Artikel 8 
De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2007. 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
28. Heffing voor het aanslagjaar 2007 van provinciale  opcentiemen op de onroerende 
voorheffing   
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2007 / 484.01 
 
Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
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In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 25 januari 2007, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2007 van driehonderd dertig opcentiemen op de onroerende voorheffing. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
• Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel I ; 
• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming van de instellingen ; 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op artikel 66 § 4 van de 

Provinciewet ; 
• Gelet op art. 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
Artikel 1 
Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt voor de 
onroerende voorheffing op driehonderd dertig (330) vastgesteld. 
Artikel 2 
Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2007. 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
 
29. Heffing voor het aanslagjaar 2007 van een Provinciebelasting op Bedrijven 
 
Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2007 / 484.031 / 3 
 
Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 25 januari 2007, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2007 van een  Provinciebelasting op Bedrijven. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,       De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jan Durnez 
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DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
• Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 2 februari 2006, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 2 - Belastingverordening op 
bedrijven;  

• Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
• Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 

provincie- en gemeentebelastingen ; 
• Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen ; 
• Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals 

gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7 ; 
• Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 4 

van de Provinciewet en 90,2° van het provinciedecreet; 
 
Op voorstel van de Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van de 
natuurlijke personen, de rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die op 1 januari van het 
aanslagjaar op het grondgebied van de provincie : 
• een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen ; 
• een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere economische 

activiteit  uitoefenen. 
Artikel 2 
De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of bedrijfsvestiging op 
het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  
Artikel 3 
Het bedrag van de belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 januari van het 
aanslagjaar vastgesteld op een basisbedrag van 85,25 euro, vermeerderd met 14 cent per m² 
boven een oppervlakte van 1000 m². Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds 
afgerond naar de lagere euro, doch bedraagt nooit minder dan 85,25 euro. 
Artikel 4 
Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel bebouwde als 
onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt 
gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende terreinen met 
inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de uitoefening van de 
beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 
a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond ; 
b.  bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de oppervlakte van het woonhuis, de  

onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 
Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging te 
beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 
Artikel 5 
De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
Artikel 6 
De belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden uitgenodigd, 
per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de belastbare oppervlakte per 1 januari 
van het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst 
provinciebelastingen. De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde 
aangifteformulier dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand 
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vanaf de verzending ervan. Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of onvoldoende 
aangifteformulieren ontvingen, zijn er toe gehouden vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het 
provinciebestuur de nodige aangifteformulieren aan te vragen. 
Artikel 7 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de 
activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering van de oppervlakte tijdens 
dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 
Artikel 8 
De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de provinciegouverneur of door de 
persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen. 
Artikel 9 
Het bedrag van de belasting dient ineens én binnen twee maanden volgend op de verzending van 
het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur.  
Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° 
van het provinciedecreet de dwanginvordering.  
Artikel 10 
Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte 
wordt de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen overeenkomstig de procedure voorzien in 
Artikel 6 van bovenvermelde wet van 24 december 1996. 
De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan : 
• 50 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding ; 
• 100 % van de ontdoken belasting bij een tweede en volgende overtreding. 
Het totale bedrag van de aanslag van ambtswege wordt steeds afgerond naar de lagere euro. 
Artikel 11 
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2007. 
 
Brugge, 25 januari 2007 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier,     De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost     (get.) Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 van 04 mei 2007 
 
30.  Opheffing van het provinciaal reglement houdende subsidiëring van projecten in 

  de zorgsector  (dd 25 april 2002). 
31. Provinciaal reglement ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging. 
32. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijns jeugdwerk 
 en jeugddienstverlening . 
33.  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het tweedelijns jeugdwerk 
 en jeugddienstverlening . 
34.  Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de 
 jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 
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30. Opheffing van het provinciaal reglement houdende subsidiëring van projecten in de 
zorgsector  (dd 25 april 2002). 
 
Dienst en referte : Welzijn  P07/8/13/1 
 
Brugge, 12 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal, het besluit van 22 maart 2007 van de Provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende de opheffing van het provinciaal reglement houdende subsidiëring van projecten in de 
zorgsector (dd 25 april 2002).  
 
Met de meeste hoogachting 
 
Voor de Provinciegriffier    De Gedeputeeerde voor jeugd, huisvesting 
De Directeur      en welzijn 
 
(get.) Patrick Delanoeye    (get.) Dirk De Fauw 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderren 
 

• Gelet op het provinciaal reglement houdende subsidiëring van projecten in de zorgsector 
goedgekeurd in de Provincieraad van 25 april 2002; 

• Overwegende dat de provincie met dit reglement invulling geeft aan één van haar kerntaken 
zijnde het ‘voeren van een impulsbeleid’ en zich hierbij als kennispartner profileert; 

• Overwegende dat, door de overvloed aan projectaanvragen en het hoge aantal weigeringen dat 
hier onvermijdelijk aan verbonden is, na vijf jaar een evaluatie en bijsturing van het huidig 
reglement zich opdringt. De bijsturing zou zich niet enkel op inhoudelijk maar ook op procedureel 
vlak voltrekken, met een verhoogde aandacht voor specifieke thema’s, visibiliteit van de provincie 
en overdraagbaarheid;  

• Om de herzieningen ten volle voor te bereiden en geen hypotheek te leggen op toekomstige 
begrotingen, wordt de opheffing van het provinciaal reglement (dd. 25.04.2002) houdende 
subsidiëring van projecten in de zorgsector gevraagd en dit met ingang van 1 januari 2007; 

• Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet; 
• Op voorstel van de gedeputeerde Dirk De fauw; 

 
besluit : 

 
Artikel 1 
Het provinciaal reglement dd. 25 april 2002, houdende subsidiëring van projecten in de zorgssector wordt 
met ingang van 1 januari 2007 opgeheven. 
Artikel 2 
De lopende aanvragen worden afgehandeld volgens de regels die van toepassing waren bij indiening van 
de aanvraag. 
 
Brugge, 
 
De Provinciegriffier        De Voorzitter, 
 
Hilaire Ost                Jean de Bethune 
 
31. Provinciaal reglement ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging 
 
Dienst en referte : dienst welzijn  P07/8/10A1-01 
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Brugge, 16 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Bestuursmemoriaal, het besluit van 22 maart 2007 van de Provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende hervaststelling van het reglement ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging van 24 
juni 2004. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Voor de Provinciegriffier     De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                  huisvesting en welzijn, 
 
(get) Patrick Delanoeye     (get) Dirk De fauw 
 
Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor het uitvoeren van 

werken aan woningen tot het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging 
 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen 
 

• Gelet op het rapport van het antigifcentrum waaruit blijkt dat koolmonoxidevergiftiging te 
veel voorkomt ten gevolge van onveilige co-installaties, voornamelijk wat betreft 
badgeisers; 

• Overwegende dat de burger en in het bijzonder zwakkere bewonersgroepen beschermd 
moeten worden; 

• Overwegende dat kwaliteitsverbetering van het patrimonium ook de veiligheid en 
gezondheid van de bewoners impliceert; 

• Overwegende dat het reglement van 24/6/2004 heel wat interpretatieproblemen met zich 
meebrengt en onvoldoende gericht is op de oorzaken van koolmonoxidevergiftiging; 

• Overwegende dat een administratieve vereenvoudiging zich opdringt; 
• Gelet op de artikelen 2 en 42  van het provinciedecreet 
• Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld, te 

situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 
• Gelet op het advies van de provinciale werkgroep wonen en de POAR; 
• Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde in zijn verslag; 

 
besluit 
 
Artikel 1 
Begripsomschrijvingen: 
- De aanvrager: een of meerdere natuurlijke personen die eigenaar-bewoner, eigenaar-

verhuurder, vruchtgebruiker  of huurder zijn van een bestaande woning; 
- De woning: een huis, appartement of studio gelegen in de provincie West-Vlaanderen;  
- De hoofdverblijfplaats: de woning waar een gezin of alleenstaande effectief en gewoonlijk 

verblijft en op dat adres ingeschreven is in het bevolkingsregister;  
- De erkende of geregistreerde aannemers of installateurs: personen die door de rijksdienst voor 

Sociale zekerheid en/of door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur (Dienst erkenning der 
Aannemers) geregistreerd zijn als erkende installateurs/ aannemers van verwarmingstoestellen. 

- De ontvangstdatum: de vaste datum waarbij het aanvraagformulier ingediend wordt bij het 
provinciebestuur. 

Artikel 2 
De Provincie verleent een premie tot het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging onder de 
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voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van de goedgekeurde kredieten. 
Artikel 3 
De werken die  in aanmerking komen   

1. De vervanging van CO-onveilige waterverwarmingstoestellen met een open 
verbrandingsruimte die in een badkamer of doucheruimte zijn opgesteld door: 

− waterverwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte 
− elektrische waterverwarmers met goed werkende aarding 
− Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een 

waterverwarmingsinstallatie geïncorporeerd is 
2. de vervanging van kolenkachels door: 

− verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte 
− elektrische verwarmingsinstallaties met goed werkende aarding 
− centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte 

Daarenboven moet het gaan om vervanging in functie van het wegwerken van CO-onveilige 
woonsituaties.  
Komen niet in aanmerking: 

− Het vervangen van verwarmingsinstallaties met uitzondering van kolenkachels  
− Werken aan rookkanalen 
− Eerste installatie van toestellen.  

Artikel 4 
Voorwaarden om de premie te bekomen  
1. Het aanvraagformulier wordt ingediend na de werken en ten laatste 1 jaar na de factuurdatum.  
2. De woning is minimum 25 jaar oud. 
3. De werken worden uitgevoerd aan een bestaande woning die als hoofdverblijfplaats wordt 

bewoond. 
4. De nieuw geplaatste toestellen zijn in degelijke staat en conform de geldende reglementering. 

Gastoestellen zijn van het type C (toestellen met een gesloten verbrandingsruimte ). 
5. De werken worden uitgevoerd door erkende of geregistreerde aannemers of installateurs. 

De installateurs of aannemers brengen verslag uit over de aard van de werken en de noodzaak 
ervan, en over de controle der uitgevoerde werken. Het verslag bevat minimaal de gegevens 
zoals vermeld op het attest B dat bij de aanvraag is gevoegd. 

6. Een aanvraag is 1 jaar geldig te rekenen vanaf de ontvangstdatum. Binnen deze termijn moeten 
alle bewijsstukken ingediend zijn. Na deze termijn vervalt de onvolledige aanvraag automatisch. 
Mits een schriftelijke en gemotiveerde vraag kan de deputatie beslissen de geldigheidstermijn te 
verlengen voor aanvragers die ook een renovatiepremie voor dakvernieuwing en vochtbestrijding 
aangevraagd hebben. De termijn kan nooit langer zijn dat de eindtermijn van de premie voor 
dakrenovatie en vochtbestrijding. 

7. De premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden voor dezelfde woning, tenzij 25 jaar 
verlopen is sinds de uitbetaling van de premie in toepassing van dit reglement. 

Artikel 5 
Bedrag van de premie 
1. Het bedrag van de premie is vastgesteld op: 

 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum van 250 
euro  voor de vervanging van CO-onveilige waterverwarmingstoestellen met een open 
verbrandingsruimte.  

 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum van 250 
euro voor de vervanging van kolenkachels. 

De premie bedraagt maximaal 500  euro. Er wordt echter nooit een premie minder als 100 euro 
uitbetaald. Alle betoelaagbare werken moeten tegelijk worden aangevraagd. 

2. Het bedrag van de premie wordt berekend op basis van de facturen der uitgevoerde 
betoelaagbare werken, die op naam van de aanvrager zijn opgesteld. 

3. De premie wordt uitbetaald na voltooiing  van alle werken. De uitbetaling gebeurt in éénmaal. 
4. Op de facturen moet worden vermeld: 

• het adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd,  
• de kostprijs van de toestellen met opgave van het type (per toestel omschreven) 
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• De gepresteerde werkuren uitgesplitst per toestel. 
5. Indien bij de berekening van de premie blijkt dat de uitbetaling aanleiding geeft tot 

overbetoelaging, kan de deputatie beslissen geen of een verminderde premie te verlenen. 
Artikel 6 
1. De aanvraag tot het bekomen van een premie wordt schriftelijk ingediend bij de deputatie van de 

provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries op formulieren die kunnen bekomen worden op bovengenoemd adres. 

2. De deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen, 
documenten te doen voorleggen of meedelen, alle modaliteiten voor te schrijven en maatregelen 
te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van de premie en voor de 
uitvoering van dit reglement. 

3. Een aanvraag wordt afgewezen indien na een tweede afspraak voor een bezoek aan de woning 
door de provinciaal gemachtigde ambtenaar, noch aanvrager noch zijn of haar 
vertegenwoordiger aanwezig is om toegang tot de woning te verlenen. 

4. De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet voorzien 
zijn in dit reglement. 

5. Een aanvraag tot herziening van een beslissing van de deputatie, dient binnen de 60 dagen na de 
kennisgeving van de beslissing, door middel van een aangetekend en gemotiveerd schrijven 
gestuurd te worden aan de deputatie. De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad 
van State wordt hierdoor niet gestuit. 

Artikel 7 
Inwerkingtredings-, opheffings- en overgangsbepalingen. 
1. Dit reglement treedt in werking op 1 april 2007 
2. Aanvragen ingediend onder het reglement van 24 juni 2004 betreffende het voorkomen van 

koolmonoxidevergiftiging zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van dat 
reglement dat voor het overige wordt opgeheven. 

Brugge, 22 maart 2007 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) Hilaire OST (get.) Jean de Bethune 
 
32. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijns jeugdwerk en 
jeugddienstverlening  
 
Dienst en referte : Welzijn P07-8-4-03 
 
Brugge,  22 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 22 maart 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het 
eerstelijnsjeugdwerk en jeugddienstverlening. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Voor de Provinciegriffier    De gedeputeerde voor Jeugd, Welzijn en 
de directeur      Huisvesting, 
 
  
(get.) Patrick Delanoeye get.) Dirk De fauw 
 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het eerstelijnsjeugdwerk en de 
jeugddienstverlening 
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De provincieraad van West-Vlaanderen, 

 Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet; 
 Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te 

situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 
 Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden; 
 Overwegende dat de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk 

nog enigszins problematisch is; 
 Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003 – 2007; 
 Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is strikte modaliteiten vast te 

stellen; 
 Overwegende dat anderzijds een administratieve vereenvoudiging zich opdringt; 
 Gelet op het advies van de Provinciale Jeugdraad; 
 Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid; 
 Gehoord de heer gedeputeerde Dirk De fauw in zijn verslag, 

besluit: 
 
Hoofdstuk 1 Definities en erkenningscriteria 
Artikel 1  
Algemene criteria: 
de uiteindelijke doelgroep zijn kinderen en jongeren vanaf 3 tot en met 30 jaar; voor personen met 
een vertraagde mentale ontwikkeling wordt de maximumleeftijd bepaald op 35 jaar; 
de jeugdorganisatie heeft geen winstgevend doel;  
de jeugdorganisatie heeft een permanente werking met minimum 300 werkingsuren gespreid over 
minimum 8 maanden, per kalenderjaar; 
de jeugdorganisatie aanvaardt de controle van de provincie op de activiteiten en op de aanwending 
van de subsidies; 
om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 
voorwaarden in dat verband; 
enkel het ‘hoogste provinciaal niveau’ binnen de organisatie kan voor subsidiëring in aanmerking 
komen; 
alle bewijsvoering is ten laste van de jeugdorganisatie; 
de jeugdorganisaties onderschrijven het verdrag van de rechten van het kind. 
Artikel 2  
Specifiek: de jeugdorganisaties voldoen aan de voor hen geformuleerde definitie en volgende 
criteria. 
2.1 Jeugdgroepen en –ateliers voor creatie- en kunstbeoefening: 
jeugdateliers investeren in mogelijkheden om jongeren motorisch, emotioneel, plastisch, muzisch, 
creatief en sociaal te ontwikkelen, waarbij het zelfvertrouwen en engagement van jongeren wordt 
gestimuleerd. Kinderen en jongeren die houden van onder andere: theater, circuskunst of muziek 
maken, kunnen bij deze organisaties terecht. 
2.2 Jeugddiensten voor informatie, jeugdwerk, vorming en begeleiding: 
deze, ruimregionale of provinciale, diensten verlenen informatie, individuele begeleiding, 
ontspanning en vorming aan kinderen en jongeren.  
2.3 Jeugdhuizen, –clubs en jongerencultuurcentra:  
Een actuele en interactieve website en een nieuwsbrief moeten de jongeren informeren over de 
werking.  
Er zijn minimum 300 verschillende geregistreerde West-Vlaamse deelnemers of leden op jaarbasis. 
Basisfuncties  
ontmoeting; 
ontspanning met een gevarieerd aanbod van niet commerciële activiteiten; 
vorming, gericht naar individuen of groepen, formeel en informeel. 
Binnen de basisfuncties minimum 750 uren presteren op jaarbasis, gedurende minimum 3 dagen 
per week (openingsuren maken hiervan deel uit).  
Specifieke functies : 
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creatieve vorming en kunstbeoefening: het beoefenen van muziek, kunst en cultuur in 
groepsverband, onder deskundige begeleiding; 
podiumgebruik; 
kadervorming van medewerkers; 
informatie over de eigen werking, de lokale of regionale situatie, specifieke jongerenthema’s of de 
brede maatschappij; 
maatschappelijke participatie: acties met een maatschappelijke inslag; 
het bevorderen van integratie voor groepen van personen die zich in een maatschappelijk zwakke 
positie bevinden; 
preventie: acties rond welzijn of gezondheid in groepsverband en onder gespecialiseerde 
begeleiding; 
sportieve activiteiten: het recreatief beoefenen van een sportdiscipline in groepsverband; 
aanbieden van specifieke infrastructuur voor de beoefening van sport, muziek, kunst en cultuur, 
optredens en jongerenfuiven. 
Binnen de specifieke functies minimum 150 uren presteren op jaarbasis. Eenzelfde activiteit kan 
maximum 3 uren beslaan en 1 maal  binnen de specifieke functie per week.  
2.4 Voor alle organisaties vernoemd onder 2.1 tot 2.3 geldt tevens: 
het bovenlokaal werken door regionale spreiding aantonen aan de hand van de formule A gedeeld 
door 2B, waarbij A gelijk is aan totaal aantal verschillende geregistreerde deelnemers of leden op 
jaarbasis en B het aantal West-Vlaamse gemeenten is waaruit de deelnemers afkomstig zijn. Het 
resultaat van de formule is het minimum aantal deelnemers dat uit één gemeente moet komen om 
die in aanmerking te kunnen nemen; 
een minimum van 6 in aanmerking komende West-Vlaamse gemeenten is vereist. 
Artikel 3 
Interprovinciale werking 
De jeugdorganisaties kunnen ook gesubsidieerd worden bij een inter-provinciale werking in 
minimum 4 West-Vlaamse gemeenten en minimum 8 Vlaamse gemeenten en op voorwaarde dat de 
organisatie geen landelijke erkenning geniet. De subsidieerbare initiatieven moeten plaatsvinden in 
West-Vlaanderen. De overige voorwaarden, opgenomen in dit reglement, betreffende erkenning en 
subsidiëring blijven onverkort van kracht. 
 
Hoofdstuk 2 Subsidiecriteria 
Artikel 4  
Aankondiging: 
Alle initiatieven moeten 3 werkdagen vooraf aangekondigd worden of consulteerbaar zijn op de 
website van de organisatie, met vermelding van onderwerp, begin- en einduur, plaats en 
contact(persoon). 
Artikel 5  
Basissubsidie: 
Bewezen kosten voor secretariaat en aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor 
maximaal 50 % en met een maximum van 5.000 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal 
provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
Artikel 6 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
De jeugdorganisaties die binnen dit reglement een provinciale subsidie verkrijgen en die geen deel 
vormen van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie verkrijgen een 
omkaderingssubsidie, bovenop de werkingssubsidie. Het totaal van de toegekende 
omkaderingssubsidies bedraagt 40 % van het beschikbare krediet, na toekenning van de 
basissubsidies. Per werknemer dient een kopie van de loonfiche(s) te worden bezorgd, uitgereikt 
ten behoeve van de administratie der directe belastingen. De omkaderingstoelage bedraagt 
maximum 80 % van het bedrag van de loonlast vermeld op de loonfiche. 
In het geval van een gemeentelijke vzw wordt de in aanmerking komende loonlast beperkt tot één 
fulltime equivalent. 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van de loonlast, vermeld op de loonfiche(s) van 
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de interprovinciale organisatie gedeeld in overleg met de andere provincie(s) waarin de organisatie 
werkzaam is. 
De bewezen kosten worden ingevoerd in de gepaste functie, met name: 
* ontmoeting en spel; 
* vorming en kadervorming; 
* ondersteuning of begeleiding van plaatselijke afdelingen of externe organisaties; 
* integratie: zowel de deelnemers vanuit de jeugdorganisatie als de jongeren en/of volwassenen die 
hier niet toe behoren, maar betrokken zijn in de activiteit, moeten een actieve en participatieve rol 
hebben in het integratieproces omtrent maatschappelijk kwetsbare jongeren; 
* informatie. 
Vervolgens wordt de procentuele verdeling over de vijf functies (na aftrek van de 
omkaderingssubsidie) bepaald door de bestendige deputatie, op advies van de betrokken 
organisaties in de provinciale jeugdraad. 
Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare initiatieven en 
waarvan de meerderheid uit West-Vlaamse deelnemers bestaat, komen in aanmerking. Dit voor 
zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend werden aan de betoelaagde West-
Vlaamse jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of betalingsbewijs met een duidelijke 
omschrijving van de geleverde goederen of prestaties, de betrokken leverancier, de gesubsidieerde 
jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven kunnen 
ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van 
dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in aanmerking 
voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren steeds uitgesplitst 
worden. 
Een percentage van de kosten, gemaakt binnen de functies ontmoeting en spel, vorming en 
kadervorming, ondersteuning of begeleiding en informatie, kan ingebracht worden binnen de functie 
integratie, a rato van het deelnemend aantal maatschappelijk kwetsbare jongeren aan de activiteit. 
De beschikbare subsidie per functie wordt evenredig verdeeld over de verkregen resultaten. Er kan 
een begrenzing van de subsidieerbare kosten per activiteit of functie vastgesteld worden door de 
Bestendige Deputatie. De begrenzing geldt dan voor de ganse provinciale werking van de 
organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of secretariaten zijn van dezelfde organisatie 
binnen de provincie. In het laatste geval wordt de begrensde subsidie voor de desbetreffende soort 
activiteiten of functie overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde 
organisatie. 
Artikel 7  
Opstartsubsidie:  
Een opstartsubsidie kan voor max. 3 jaar toegekend worden, aan de organisaties die nog niet 
voldoen aan de gestelde erkenningscriteria, als uit een meerjaarplan blijkt dat de organisatie binnen 
de drie jaren zal voldoen aan de provinciale criteria tot erkenning.  
Het meerjarenplan moet een omschrijving geven van: de doelstelling van de organisatie, de actuele 
werking, spreiding en doelgroep, stappenplan over de komende jaren en financiële balans. 
De opstartsubsidie wordt op dezelfde wijze berekend als de werkingssubsidies voor de reeds 
erkende organisaties. Inzake erkenningscriteria moet de opstartende organisatie slechts 150 
werkingsuren aantonen en een bovenlokale werking in 3 gemeenten. 
De opstartsubsidie kan niet meer bedragen dan 2.500 euro per jaar en kan teruggevorderd worden 
indien de organisatie niet voldoet aan de erkenningscriteria. 
Na het aanvaarden, door de bestendige deputatie, van het meerjarenplan, kan een voorschot van 
max. 1.500 euro worden overgemaakt aan de startende organisatie. Voor de twee daaropvolgende 
jaren kan een voorschot uitbetaald worden, samen met het saldo van het vorige jaar. 
 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
Artikel 8 
Aanvraag: 
Het subsidiedossier moet ingediend worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier, 
vergezeld van alle stukken waaruit moet blijken dat de jeugdorganisatie voldoet aan de bepalingen 
van het reglement, uiterlijk op 30 april, volgend op het beschouwde kalenderjaar, bij : ‘de 
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Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 
8200 St.-Andries, t.a.v. de Provinciale Jeugddienst’.  
Uitzondering hierop zijn de stukken inzake de boekhouding die uiterlijk op 30 juni dienen ingediend 
te worden. 
Artikel 9 
Bewijsstukken: 
Bij het subsidiedossier moeten elk jaar volgende stukken gevoegd worden: 
een werkingsverslag over de activiteiten van het voorbije kalenderjaar, 
een overzichtslijst van alle activiteiten, per functie en met vermelding van de gemaakte kosten. 
Naast de gekozen functie kan eventueel ook de functie ‘integratie’ worden vermeld, indien er 
aantoonbare kosten kunnen worden voorgelegd op basis van artikel 6.5 
Verder kan de organisatie kiezen voor : 
ofwel het toevoegen van alle facturatie, gebundeld en genummerd per activiteit,  
ofwel het bewaren van de bijhorende facturatie op het secretariaat van de organisatie.  De 
provinciale administratie is vervolgens vrij de facturatie van één, een aantal of alle subsidieerbare 
activiteiten op te vragen.  Indien hieruit misbruiken of frauduleuze toepassingen zouden blijken, 
dan wordt de subsidiëring van de ganse functie voor die organisatie ambtshalve geschrapt. 
de opgave van een post- of bankrekening, op naam van de organisatie. 
De West-Vlaamse werking, met uitgaven en inkomsten, moet duidelijk aan te tonen zijn in 
voormelde documenten. 
Artikel 10 
Toepassing: 
De subsidies verkregen via dit reglement, mogen alleen worden aangewend ten voordele van de 
activiteiten van de gesubsidieerde jeugdorganisatie. 
Een jeugdorganisatie die een subsidie ontvangt met toepassing van dit reglement kan geen 
aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal reglement, voor zover de 
kosten binnen dit reglement kunnen worden ingebracht. 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 
voorwaarden in dat verband. 
De bestendige deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt 
gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit 
reglement. 
De bestendige deputatie wordt gemachtigd om de bedragen, aantallen en percentages, vermeld in 
dit reglement, aan te passen binnen een marge van 20 % ten opzichte van de bedragen en 
percentages van het vorige toepassingsjaar. 
De bepalingen van het ‘provinciaal reglement inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’ dd. 
19.12.96, zijn niet van toepassing op de aanvragen en bewijsstukken met betrekking tot dit 
reglement, gezien er enkel op basis van facturatie en bewezen loonlast wordt gesubsidieerd. 
De subsidie kan nooit meer dan de gemaakte kosten bedragen. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007 en is voor het eerst van toepassing op de 
aanvragen ingediend in het jaar 2008.   
Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend in het jaar 2007, worden de 
provinciale reglementen  
- betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening van 16.12.99, 
gewijzigd op 29.11.01 en 28.02.02 en 
- betreffende de subsidiëring van bovenlokale jongerencultuurcentra van 27.06.02  
opgeheven na de laatste toepassing in 2007 op basis van de werking van de rechthebbende 
organisaties in 2006.  
 
Brugge, 22 maart 2007 
 
De provinciegriffier,      De Voorzitter, 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
33. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het tweedelijns jeugdwerk en 
jeugddienstverlening  
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Dienst en referte : Welzijn P07-8-4-03 
 
Brugge,  22 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 22 maart 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het tweede 
lijnsjeugdwerk en jeugddienstverlening. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Voor de Provinciegriffier     De gedeputeerde voor jeugd, 
De directeur,                                                                  huisvesting en welzijn, 
 
(get) Patrick Delanoeye     (get) Dirk De fauw 
 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het tweedelijnsjeugdwerk en de 
jeugddienstverlening 

 
De provincieraad van West-Vlaanderen, 

 Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet; 
 Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te 

situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 
 Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden; 
 Overwegende dat de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk 

nog enigszins problematisch is; 
 Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003 – 2007; 
 Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is strikte modaliteiten vast te 

stellen; 
 Overwegende dat anderzijds een administratieve vereenvoudiging zich opdringt; 
 Gelet op het advies van de Provinciale Jeugdraad; 
 Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid; 
 Gehoord de heer gedeputeerde Dirk De fauw in zijn verslag, 

besluit: 
 
Hoofdstuk 1 Definities en erkenningscriteria 
Artikel 1  
Algemene criteria: 
1. de uiteindelijke doelgroep zijn kinderen en jongeren vanaf 3 tot en met  30 jaar; voor personen 

met een vertraagde mentale ontwikkeling wordt de maximumleeftijd bepaald op 35 jaar; 
2. de jeugdorganisatie heeft geen winstgevend doel;  
3. de jeugdorganisatie heeft een permanente werking met minimum 300 werkingsuren gespreid 

over minimum 8 maanden, per kalenderjaar; 
4. de jeugdorganisatie aanvaardt de controle van de provincie op de activiteiten en op de 

aanwending van de subsidies; 
5. om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 

voorwaarden in dat verband; 
6. enkel het ‘hoogste provinciaal niveau’ binnen de organisatie kan voor subsidiëring in 

aanmerking komen; 
7. alle bewijsvoering is ten laste van de jeugdorganisatie; 
8. de jeugdorganisaties onderschrijven het verdrag van de rechten van het kind. 
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Artikel 2  
Specifiek: de jeugdorganisaties voldoen aan de voor hen geformuleerde definitie en volgende 
criteria. 
2.1 Koepelorganisaties van jeugd- en jongerenbewegingen: de koepelorganisaties van de 
jeugd- en jongerenbewegingen zorgen voor een netwerk en coördinatiefunctie en bieden vooral 
ondersteuning, begeleiding en gerichte vorming aan plaatselijke afdelingen. De organisaties 
verzorgen een bovenlokaal aanbod van spel, ontspanning en vorming, dikwijls met 
leeftijdsgebonden subgroepen die elk een eigen aanpak krijgen. Deze kinderen en jongeren 
engageren zich met een lidmaatschap op jaarbasis.  Vrijwilligerswerk door de medewerkers is een 
kernwoord. 
2.2 Koepelorganisaties van autonome jeugdwerkorganisaties: de koepelorganisaties richten 
zich naar organisaties die een eerstelijnsfunctie hebben in het jeugdwerk, zonder dat zij in een 
hiërarchische relatie tot elkaar staan. De koepelorganisaties verzorgen een dienstverleningsaanbod 
met: 
• kadervorming voor de betrokken jeugdwerkorganisaties; 
• deskundig advies; 
• professionele begeleiding op vraag van de jeugdwerkorganisaties; 
• streven permanent naar vernieuwing in de sector. 
2.3 Voor alle organisaties vernoemd onder 2.1 en 2.2 geldt tevens: 
het begeleiden van minimum 20 afdelingen of autonome jeugdwerkorganisaties verspreid over 
minimum 12 West-Vlaamse gemeenten. 
Artikel 3 
Interprovinciale werking 
De jeugdorganisaties kunnen ook gesubsidieerd worden bij een inter-provinciale werking in 
minimum 4 West-Vlaamse gemeenten en minimum 8 Vlaamse gemeenten en op voorwaarde dat de 
organisatie geen landelijke erkenning geniet. De subsidieerbare initiatieven moeten plaatsvinden in 
West-Vlaanderen. De overige voorwaarden, opgenomen in dit reglement, betreffende erkenning en 
subsidiëring blijven onverkort van kracht. 
 
Hoofdstuk 2 Subsidiecriteria 
Artikel 4  
Aankondiging: 
Alle initiatieven moeten 3 werkdagen vooraf aangekondigd worden of consulteerbaar zijn op de 
website van de organisatie, met vermelding van onderwerp, begin- en einduur, plaats en 
contact(persoon). 
Artikel 5  
Basissubsidie: 
Bewezen kosten voor secretariaat en aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor 
maximaal 50 % en met een maximum van 5.000 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal 
provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
Artikel 6 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
1. De jeugdorganisaties die binnen dit reglement een provinciale subsidie verkrijgen en die geen 

deel vormen van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie verkrijgen een 
omkaderingssubsidie, bovenop de werkingssubsidie. Het totaal van de toegekende 
omkaderingssubsidies bedraagt 40 % van het beschikbare krediet, na toekenning van de 
basissubsidies. Per werknemer dient een kopie van de loonfiche(s) te worden bezorgd, 
uitgereikt ten behoeve van de administratie der directe belastingen. De omkaderingstoelage 
bedraagt maximum 80 % van het bedrag van de loonlast vermeld op de loonfiche. 
In het geval van een gemeentelijke vzw wordt de in aanmerking komende loonlast beperkt tot 
één fulltime equivalent. 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van de loonlast, vermeld op de loonfiche(s) 
van de interprovinciale organisatie gedeeld in overleg met de andere provincie(s) waarin de 
organisatie werkzaam is. 
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2. De bewezen kosten worden ingevoerd in de gepaste functie, met name: 
* ontmoeting en spel; 
* vorming en kadervorming; 
* ondersteuning of begeleiding van plaatselijke afdelingen of externe organisaties; 
* integratie: zowel de deelnemers vanuit de jeugdorganisatie als de jongeren en/of volwassenen 
die hier niet toe behoren, maar betrokken zijn in de activiteit, moeten een actieve en 
participatieve rol hebben in het integratieproces omtrent maatschappelijk kwetsbare jongeren; 
* informatie. 

3. Vervolgens wordt de procentuele verdeling over de vijf functies (na aftrek van de loonsubsidie) 
bepaald door de bestendige deputatie, op advies van de betrokken organisaties in de provinciale 
jeugdraad. 

4. Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare initiatieven 
en waarvan de meerderheid uit West-Vlaamse deelnemers bestaat, komen in aanmerking. Dit 
voor zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend werden aan de betoelaagde 
West-Vlaamse jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of betalingsbewijs met een 
duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of prestaties, de betrokken leverancier, de 
gesubsidieerde jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven kunnen 
ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van 
dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in 
aanmerking voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren steeds 
uitgesplitst worden. 

5. Een percentage van de kosten, gemaakt binnen de functies ontmoeting en spel, vorming en 
kadervorming, ondersteuning of begeleiding en informatie, kan ingebracht worden binnen de 
functie integratie, a rato van het deelnemend aantal maatschappelijk kwetsbare jongeren aan 
de activiteit. 

6. De beschikbare subsidie per functie wordt evenredig verdeeld over de bekomen resultaten. Er 
kan een begrenzing van de subsidieerbare kosten per activiteit of functie vastgesteld worden 
door de Bestendige Deputatie. De begrenzing geldt dan voor de ganse provinciale werking van 
de organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of secretariaten zijn van dezelfde 
organisatie binnen de provincie. In het laatste geval wordt de begrensde subsidie voor de 
desbetreffende soort activiteiten of functie overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende 
afdelingen van dezelfde organisatie. 

Artikel 7  
Opstartsubsidie:  
Een opstartsubsidie kan voor max. 3 jaar toegekend worden, aan de organisaties die nog niet 
voldoen aan de gestelde erkenningscriteria, als uit een meerjaarplan blijkt dat de organisatie binnen 
de drie jaren zal voldoen aan de provinciale criteria tot erkenning.  
Het meerjarenplan moet een omschrijving geven van: de doelstelling van de organisatie, de actuele 
werking, spreiding en doelgroep, stappenplan over de komende jaren en financiële balans. 
De opstartsubsidie wordt op dezelfde wijze berekend als de werkingssubsidies voor de reeds 
erkende organisaties. Inzake erkenningscriteria moet de opstartende organisatie slechts 150 
werkingsuren aantonen en een bovenlokale werking in 6 gemeenten. 
De opstartsubsidie kan niet meer bedragen dan 2.500 euro per jaar en kan teruggevorderd worden 
indien de organisatie niet voldoet aan de erkenningscriteria. 
Na het aanvaarden, door de bestendige deputatie, van het meerjarenplan, kan een voorschot van 
max. 1.500 euro worden overgemaakt aan de startende organisatie. Voor de twee daaropvolgende 
jaren kan een voorschot uitbetaald worden, samen met het saldo van het vorige jaar. 
 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
Artikel 8 
Aanvraag: 
Het subsidiedossier moet ingediend worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier, 
vergezeld van alle stukken waaruit moet blijken dat de jeugdorganisatie voldoet aan de bepalingen 
van het reglement, uiterlijk op 30 april, volgend op het beschouwde kalenderjaar, bij : ‘de 
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Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 
8200 St.-Andries, t.a.v. de Provinciale Jeugddienst’.  
Uitzondering hierop zijn de stukken inzake de boekhouding die uiterlijk op 30 juni dienen ingediend 
te worden. 
Artikel 9 
Bewijsstukken: 
Bij het subsidiedossier moeten elk jaar volgende stukken gevoegd worden: 
1. een werkingsverslag over de activiteiten van het voorbije kalenderjaar, 
2. een overzichtslijst van alle activiteiten, per functie en met vermelding van de gemaakte kosten. 

Naast de gekozen functie kan eventueel ook de functie ‘integratie’ worden vermeld, indien er 
aantoonbare kosten kunnen worden voorgelegd op basis van artikel 6.5 

3. Verder kan de organisatie kiezen voor : 
ofwel het toevoegen van alle facturatie, gebundeld en genummerd per activiteit,  
ofwel het bewaren van de bijhorende facturatie op het secretariaat van de organisatie.  De 
provinciale administratie is vervolgens vrij de facturatie van één, een aantal of alle 
subsidieerbare activiteiten op te vragen.  Indien hieruit misbruiken of frauduleuze toepassingen 
zouden blijken, dan wordt de subsidiëring van de ganse functie voor die organisatie ambtshalve 
geschrapt. 

4. de opgave van een post- of bankrekening, op naam van de organisatie. 
De West-Vlaamse werking, met uitgaven en inkomsten, moet duidelijk aan te tonen zijn in 
voormelde documenten. 
Artikel 10 
Toepassing: 
1. De subsidies verkregen via dit reglement, mogen alleen worden aangewend ten voordele van de 

activiteiten van de gesubsidieerde jeugdorganisatie. 
2. Een jeugdorganisatie die een subsidie ontvangt met toepassing van dit reglement kan geen 

aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal reglement, voor zover de 
kosten binnen dit reglement kunnen worden ingebracht. 

3. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 
voorwaarden in dat verband. 

4. De bestendige deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt 
gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van 
dit reglement. 
De bestendige deputatie wordt gemachtigd om de bedragen, aantallen en percentages, vermeld 
in dit reglement, aan te passen binnen een marge van 20 % ten opzichte van de bedragen en 
percentages van het vorige toepassingsjaar. 

5. De bepalingen van het ‘provinciaal reglement inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’ dd. 
19.12.96, zijn niet van toepassing op de aanvragen en bewijsstukken met betrekking tot dit 
reglement, gezien er enkel op basis van facturatie en bewezen loonlast wordt gesubsidieerd. 
De subsidie kan nooit meer dan de gemaakte kosten bedragen. 

6. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007 en is voor het eerst van toepassing op de 
aanvragen ingediend in het jaar 2008. 

7. Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend in het jaar 2007, worden de 
provinciale reglementen  
- betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening van 16.12.99, 
gewijzigd op 29.11.01 en 28.02.02 en 
- betreffende de subsidiëring van bovenlokale jongerencultuurcentra van 27.06.02  
opgeheven na de laatste toepassing in 2007 op basis van de werking van de rechthebbende 
organisaties in 2006. 

 
Brugge, 22 maart 2007 
 
De provinciegriffier,      De Voorzitter, 
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Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
34. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de 
jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 
 
Dienst en referte : Welzijn P07-8-4-03 
 
Brugge,  22 april 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 22 maart 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het 
jeugdwerk en de jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Voor de Provinciegriffier    De Gedeputeeerde voor jeugd, huisvesting 
De Directeur      en welzijn 
 
(get.) Patrick Delanoeye    (get.) Dirk De Fauw 
 

Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de 
jeugddienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

 
De provincieraad van West-Vlaanderen, 

 Gelet op artikel 2 van het Provinciedecreet; 
 Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te 

situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging; 
 Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdorganisaties in West-

Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden; 
 Overwegende dat de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen in het jeugdwerk 

nog enigszins problematisch is; 
 Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003 – 2007; 
 Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is strikte modaliteiten vast te 

stellen; 
 Overwegende dat anderzijds een administratieve vereenvoudiging zich opdringt; 
 Gelet op het advies van de Provinciale Jeugdraad; 
 Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid; 
 Gehoord de heer gedeputeerde Dirk De fauw in zijn verslag, 

besluit: 
 
Hoofdstuk 1 Definities en erkenningscriteria 
Artikel 1 
Definitie: 
Organisaties voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren hebben als hoofddoelstelling 
jeugdwerk (mogelijk) te maken voor kinderen en jongeren met een verhoogd risico tot 
maatschappelijke uitsluiting en is gericht op de persoonlijke ontplooiing en op het functioneren in de 
samenleving als individu en als groep; dit door individuele ondersteuning en begeleiding in groep 
van deze kinderen en jongeren en/of ondersteuning van externe jeugdwerkinitiatieven.  
“(Mogelijk) maken”: rechtstreeks met deze kinderen en jongeren aan jeugdwerk doen, hen 
individueel ondersteunen naar een vorm van jeugdwerk of anderzijds ook organisaties 
ondersteunen die jeugdwerk voor deze kinderen en jongeren willen mogelijk maken;   
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“Voor kinderen en jongeren met een verhoogd risico tot uitsluiting uit hun omgeving”: het gaat 
steeds om kinderen/jongeren die ‘uit de boot vallen of dreigen te vallen’; 
“Individuele ondersteuning”: in de werkvormen/methodieken wordt individuele 
aandacht/ondersteuning aan deze kinderen/jongeren geboden; 
“Ondersteuning van externen”: het ondersteunen van organisaties die met deze kinderen en 
jongeren in contact (willen) komen.   
Artikel 2  
Erkenningscriteria: 
1. de uiteindelijke doelgroep zijn kinderen en jongeren vanaf 3 tot en met  30 jaar; voor personen 

met een vertraagde mentale ontwikkeling wordt de maximumleeftijd bepaald op 35 jaar; 
2. de jeugdorganisatie heeft geen winstgevend doel;  
3. de jeugdorganisatie heeft een permanente werking met minimum 300 werkingsuren gespreid 

over minimum 8 maanden, per kalenderjaar; 
4. de jeugdorganisatie aanvaardt de controle van de provincie op de activiteiten en op de 

aanwending van de subsidies; 
5. om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 

voorwaarden in dat verband; 
6. enkel het ‘hoogste provinciaal niveau’ binnen de organisatie kan voor subsidiëring in 

aanmerking komen; 
7. alle bewijsvoering is ten laste van de jeugdorganisatie; 
8. de jeugdorganisaties onderschrijven het verdrag van de rechten van het kind; 
9. de organisatie heeft een bovenlokale werking, zoals omschreven in artikel 3. 
Artikel 3 
Bovenlokale werking: 
Het bovenlokaal werken moet aangetoond worden aan de hand van de formule A gedeeld door 2B, 
waarbij A gelijk is aan totaal aantal verschillende geregistreerde West-Vlaamse deelnemers of leden 
op jaarbasis en B het aantal West-Vlaamse gemeenten is waaruit de deelnemers afkomstig zijn. Het 
resultaat van de formule is het minimum aantal deelnemers dat uit één gemeente moet komen om 
die in aanmerking te kunnen nemen. 
Een minimum van 4 in aanmerking komende West-Vlaamse gemeenten is vereist. 
 
Hoofdstuk 2 Subsidiecriteria 
Artikel 4  
Aankondiging: 
Alle initiatieven moeten 3 werkdagen vooraf aangekondigd worden of consulteerbaar zijn op de 
website van de organisatie, met vermelding van onderwerp, begin- en einduur, plaats en 
contact(persoon). 
Artikel 5  
Basissubsidie: 
Bewezen kosten voor secretariaat en aankoop duurzaam materiaal worden gesubsidieerd voor 
maximaal 50 % en met een maximum van 5.000 euro per organisatie, ongeacht of er meerdere 
afdelingen of secretariaten zijn binnen de provincie. In het laatste geval wordt de basissubsidie 
overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende afdelingen van dezelfde organisatie. 
Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van dergelijke kosten gedeeld door het aantal 
provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
Artikel 6 
Omkaderings- en werkingssubsidies:  
1. De jeugdorganisaties die binnen dit reglement een provinciale subsidie verkrijgen en die geen 

deel vormen van een door de Vlaamse Gemeenschap erkende organisatie verkrijgen een 
omkaderingssubsidie, bovenop de werkingssubsidie. Het totaal van de toegekende 
omkaderingssubsidies bedraagt 40 % van het beschikbare krediet, na toekenning van de 
basissubsidies. Per werknemer dient een kopie van de loonfiche(s) te worden bezorgd, 
uitgereikt ten behoeve van de administratie der directe belastingen. De omkaderingstoelage 
bedraagt maximum 80 % van het bedrag van de loonlast vermeld op de loonfiche. 
In het geval van een gemeentelijke vzw wordt de in aanmerking komende loonlast beperkt tot 
één fulltime equivalent. 
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Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van de loonlast, vermeld op de loonfiche(s) 
van de interprovinciale organisatie gedeeld in overleg met de andere provincie(s) waarin de 
organisatie werkzaam is. 

2. De bewezen kosten worden ingevoerd in de gepaste functie, met name: 
* ontmoeting en spel; 
* vorming en kadervorming; 
* ondersteuning of begeleiding van plaatselijke afdelingen of externe organisaties; 
* integratie: zowel de deelnemers vanuit de jeugdorganisatie als de jongeren en/of volwassenen 
die hier niet toe behoren, maar betrokken zijn in de activiteit, moeten een actieve en 
participatieve rol hebben in het integratieproces; 
* informatie. 

3. Vervolgens wordt de procentuele verdeling over de vijf functies (na aftrek van de loonsubsidie) 
bepaald door de bestendige deputatie, op advies van de betrokken organisaties in de provinciale 
jeugdraad. 

4. Enkel duidelijk aanwijsbare kosten, onmiddellijk verbonden met de subsidieerbare initiatieven 
en waarvan de meerderheid uit West-Vlaamse deelnemers bestaat, komen in aanmerking. Dit 
voor zover de kosten rechtstreeks door de leverancier aangerekend werden aan de betoelaagde 
West-Vlaamse jeugdorganisatie aan de hand van een factuur of betalingsbewijs met een 
duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of prestaties, de betrokken leverancier, de 
gesubsidieerde jeugdorganisatie, de datum en plaats.  
Ook globale aankopen van verbruiksmateriaal ten behoeve van meerdere initiatieven kunnen 
ingebracht worden voor subsidiëring. Bij een interprovinciale werking wordt de totaliteit van 
dergelijke kosten gedeeld door het aantal provincies waarin de organisatie werkzaam is. 
De aan een verblijf gerelateerde kosten, behalve maaltijden en dranken, komen ook in 
aanmerking voor subsidiëring. Daartoe moeten de kosten voor overnachting en eetwaren steeds 
uitgesplitst worden. 

5. De beschikbare subsidie per functie wordt evenredig verdeeld over de bekomen resultaten. Er 
kan een begrenzing van de subsidieerbare kosten per activiteit of functie vastgesteld worden 
door de Bestendige Deputatie. De begrenzing geldt dan voor de ganse provinciale werking van 
de organisatie, ongeacht of er meerdere afdelingen of secretariaten aanwezig zijn van dezelfde 
organisatie binnen de provincie. In het laatste geval wordt de begrensde subsidie voor de 
desbetreffende soort activiteiten of functie overeenkomstig de kosten verdeeld over de erkende 
afdelingen van dezelfde organisatie. 

 
Artikel 7  
Opstartsubsidie:  
Een opstartsubsidie kan voor max. 3 jaar toegekend worden, aan de organisaties die nog niet 
voldoen aan de gestelde erkenningscriteria, als uit een meerjaarplan blijkt dat de organisatie binnen 
de drie jaren zal voldoen aan de provinciale criteria tot erkenning.  
Het meerjarenplan moet een omschrijving geven van: de doelstelling van de organisatie, de actuele 
werking, spreiding en doelgroep, stappenplan over de komende jaren en financiële balans. 
De opstartsubsidie wordt op dezelfde wijze berekend als de werkingssubsidies voor de reeds 
erkende organisaties. Inzake erkenningscriteria moet de opstartende organisatie slechts 150 
werkingsuren aantonen en een bovenlokale werking in 2 gemeenten. 
De opstartsubsidie kan niet meer bedragen dan 2.500 euro per jaar en kan teruggevorderd worden 
indien de organisatie niet voldoet aan de erkenningscriteria. 
Na het aanvaarden, door de bestendige deputatie, van het meerjarenplan, kan een voorschot van 
max. 1.500 euro worden overgemaakt aan de startende organisatie. Voor de twee daaropvolgende 
jaren kan een voorschot uitbetaald worden, samen met het saldo van het vorige jaar. 
 
Hoofdstuk 3 Slotbepalingen 
Artikel 8 
Aanvraag: 
Het subsidiedossier moet ingediend worden op het daartoe voorgeschreven aanvraagformulier, 
vergezeld van alle stukken waaruit moet blijken dat de jeugdorganisatie voldoet aan de bepalingen 
van het reglement, uiterlijk op 30 april, volgend op het beschouwde kalenderjaar, bij : ‘de 
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Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 
8200 St.-Andries, t.a.v. de Provinciale Jeugddienst’.  
Uitzondering hierop zijn de stukken inzake de boekhouding die uiterlijk op 30 juni dienen ingediend 
te worden. 
Artikel 9 
Bewijsstukken: 
Bij het subsidiedossier moeten elk jaar volgende stukken gevoegd worden: 
1. een werkingsverslag over de activiteiten van het voorbije kalenderjaar, 
2. een overzichtslijst van alle activiteiten, per functie en met vermelding van de gemaakte kosten. 

Verder kan de organisatie kiezen voor : 
ofwel het toevoegen van alle facturatie, gebundeld en genummerd per activiteit,  
ofwel het bewaren van de bijhorende facturatie op het secretariaat van de organisatie.  De 
provinciale administratie is vervolgens vrij de facturatie van één, een aantal of alle 
subsidieerbare activiteiten op te vragen.  Indien hieruit misbruiken of frauduleuze toepassingen 
zouden blijken, dan wordt de subsidiëring van de ganse functie voor die organisatie ambtshalve 
geschrapt. 

3. de opgave van een post- of bankrekening, op naam van de organisatie. 
De West-Vlaamse werking, met uitgaven en inkomsten, moet duidelijk aan te tonen zijn in 
voormelde documenten. 
Artikel 10 
Toepassing: 
1. De subsidies verkregen via dit reglement, mogen alleen worden aangewend ten voordele van de 

activiteiten van de gesubsidieerde jeugdorganisatie. 
2. Een jeugdorganisatie die een subsidie ontvangt met toepassing van dit reglement kan geen 

aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal reglement, voor zover de 
kosten binnen dit reglement kunnen worden ingebracht. 

3. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende 
voorwaarden in dat verband. 

4. De bestendige deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en wordt 
gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering van 
dit reglement. 
De bestendige deputatie wordt gemachtigd om de bedragen, aantallen en percentages, vermeld 
in dit reglement, aan te passen binnen een marge van 20 % ten opzichte van de bedragen en 
percentages van het vorige toepassingsjaar. 

5. De bepalingen van het ‘provinciaal reglement inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers’ dd. 
19.12.96, zijn niet van toepassing op de aanvragen en bewijsstukken met betrekking tot dit 
reglement, gezien er enkel op basis van facturatie en bewezen loonlast wordt gesubsidieerd. 
De subsidie kan nooit meer dan de gemaakte kosten bedragen. 

6. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2007 en is voor het eerst van toepassing op de 
aanvragen ingediend in het jaar 2008.   

7. Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend in het jaar 2007, worden de 
provinciale reglementen  
betreffende de subsidiëring van het jeugdwerk en de jeugddienstverlening van 16.12.99, 
gewijzigd op 29.11.01 en 28.02.02 en 
betreffende de subsidiëring van bovenlokale jongerencultuurcentra van 27.06.02  
opgeheven na de laatste toepassing in 2007 op basis van de werking van de rechthebbende 
organisaties in 2006. 

 
Brugge, 22 maart 2007 
 
De provinciegriffier,      De Voorzitter, 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 8 van 18 mei 2007 
 
35. Ministeriële Omzendbrief GPI 56 betreffende de afhandeling van de 

arbeidsongevallen en de regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid, de 
rechtshulp en de zaakschade in het raam van structurele detacheringen en 
soortgelijke toestanden van personeelsleden van de politiediensten. 

36.  Wijziging van reglement voor een werkingssubsidie van regionaal erkende musea 
in West-Vlaanderen gekoppeld aan een subsidie-overeenkomst. 
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35. Ministeriële Omzendbrief GPI 56 betreffende de afhandeling van de 
arbeidsongevallen en de regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid, de rechtshulp en 
de zaakschade in het raam van structurele detacheringen en soortgelijke toestanden van 
personeelsleden van de politiediensten. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/3/4 
 
Brugge, 7 mei 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 56 
betreffende de afhandeling van de arbeidsongevallen en de regeling van de burgerlijke 
aansprakelijkheid, de rechtshulp en de zaakschade in het raam van structurele detacheringen en 
soortgelijke toestanden van personeelsleden van de politiediensten. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2007 (blz. 23939 tem blz. 23944). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
36. Wijziging van reglement voor een werkingssubsidie van regionaal erkende musea in 
West-Vlaanderen gekoppeld aan een subsidie-overeenkomst. 
 
Dienst en referte : dienst cultuur – ref 07 C / XIV / B-2-c 
 
Brugge, 10 mei 2007 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 1 maart 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende 
wijziging van het provinciaal reglement betreffende de werkingssubsidie voor de regionaal erkende 
musea in West-Vlaanderen en de goedkeuring van een subsidie-overeenkomst met deze musea. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 

De provincieraad van West-Vlaanderen, 
 

 Gelet op het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel 
erfgoedbeleid van 7 mei 2004, gewijzigd op 15 juli 2005; 

 Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 en 14 januari 2005 tot 
uitvoering van dit decreet; 

 Gelet op het cultuurpact, vastgelegd bij decreet van 28 januari 1974; 
 Gelet op de wet betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige 

toelagen van 14 november 1983; 
 Gelet op de provincieraadsbeslissing van 19/12/96 inzake de controle op de toekenning en 

de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers 
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en het besluit van de deputatie van 5/6/97 tot het bepalen van de verantwoordingsstukken 
van subsidietrekkers die geen balans- en resultatenrekening voorleggen; 

 Gelet op de artikels 2 en 42 van de provinciedecreet van 9 december 2005; 
 Gelet op het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 

provinciale subsidie van 12 mei 2005; 
 Gelet op het advies van de provinciale commissie voor musea van 18 januari 2007; 
 Gelet op de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen in verband met 

de oprichting en de vaststelling van de algemene beginselen betreffende adviserende 
provinciale commissies voor cultuur; 

 Overwegende dat de provincie wenst te voorzien in een structurele subsidiëring in de 
basiswerking van West-Vlaamse musea erkend volgens het decreet en ingedeeld bij het 
regionale niveau door middel van werkingssubsidies en dat de normering voor subsidiëring 
noodzakelijk is; 

 
Op voorstel van de deputatie; 
 
besluit : 
Het reglement voor toekenning van werkingssubsidie voor de volgens het decreet erkende West-
Vlaamse musea ingedeeld bij het regionale niveau te wijzigen als volgt: 
- Overal het begrip ‘bestendige deputatie’ te vervangen door ‘deputatie’.  
- bij artikel 1 toevoeging voor de eerste zin: 
Met dit reglement wenst de provincie West-Vlaanderen de werking van erkende en regionaal 
ingedeelde musea op haar grondgebied structureel te ondersteunen en hun belang voor de regio te 
versterken. 
- bij artikel 2 aanpassen achteraan de laatste zin: 
… erkend en ingedeeld … in de loop van het voorgaande jaar. 
- bij artikel 4 vervanging van de eerste zin: 
Supplementair aan de werkingssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap, kent de deputatie jaarlijks 
een forfaitair bedrag toe aan alle aanvaarde aanvragen van regionaal erkende musea waarmee een 
aanvullende subsidie-overeenkomst afgesloten wordt. Dit bedrag beloopt een evenredig deel van 
het totale budget gedeeld door het aantal regionaal erkende musea in West-Vlaanderen in het 
voorgaande kalenderjaar. 
- een volledig nieuw artikel toe te voegen: Artikel 4 bis  
De verantwoording van de toegestane besteding en de beoogde resultaten vanuit concrete 
doelstellingen voor een regionale werking worden in een individuele subsidie-overeenkomst 
vastgesteld voor een beleidsperiode van maximaal zes jaar, rekening houdend met de eigenheid 
van elk regionaal erkend museum. Dit ten behoeve van een gepaste aanwending van de provinciale 
werkingssubsidie en ter concretisering van de regionale werking van elk museum. Een model van 
subsidie-overeenkomst is toegevoegd aan dit reglement. De deputatie wordt gemachtigd om over 
de individuele subsidie-overeenkomsten te onderhandelen en deze goed te keuren. 
- bij artikel 5 aan te passen op het eerste punt van de opsomming 
• de subsidie aan te wenden voor de regionale werking van het museum; 
- bij artikel 5 toe te voegen op het tweede punt van de opsomming 
• de voorwaarden in de subsidie-overeenkomst na te leven. 
- het artikel 6 te vervangen als volgt: 
De provinciale werkingssubsidie wordt jaarlijks toegekend in periodes van maximum 6 jaar, telkens 
verlengbaar en gekoppeld aan een subsidie-overeenkomst van dezelfde periode zolang het museum 
volgens het decreet erkend en ingedeeld blijft bij het regionale niveau.  
 
De wijzigingen treden in werking op 1 januari 2007. 
 
De provincieraad neemt akte van het model van subsidie-overeenkomst dat afgesloten wordt vanaf 
2007 bij de toekenning van de werkingssubsidie aan elk regionaal erkend museum, telkens 
aangepast aan de situatie van elk individueel museum afzonderlijk.  
 
Brugge, 1 maart 2007 
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De provinciegriffier, De provincieraadvoorzitter, 
 
Hilaire Ost Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 9 van 01 juni  2007 
 

37.  Ministeriële Omzendbrief PLP 5bis – Verwerking van de informatie van 
gerechtelijke en bestuurlijke politie – functioneel en technisch beheer in de 
politiezones. 

38.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 april 2007. 
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37. Ministeriële Omzendbrief PLP 5bis – Verwerking van de informatie van gerechtelijke 
en bestuurlijke politie – functioneel en technisch beheer in de politiezones. 
 
Dienst en referte:Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/4/1 
 
Brugge, 21 mei 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 5bis – 
Verwerking van de informatie van gerechtelijke en bestuurlijke politie – functioneel en technisch 
beheer in de politiezones. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2007 (blz. 26548 tem blz. 
26556). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
38. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 april 2007 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 01 juni 2007 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 april 2007 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

26 APRIL 2007 
 
1. De provincieraad heeft de principiële beslissing tot minnelijke onteigening en goedkeuring van 

het onteigeningsplan inzake verwerving van een hoeve met bijbehorende grond gelegen te 
Diksmuide (Kaaskerke) goedgekeurd. 

2. De provincieraad heeft 5 effectieve provincieraadsleden en 5 plaatsvervangers in het nieuw op 
te richten Provinciaal Managementcomité voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-
2013 aangeduid. 

3. De provincieraad heeft kennis genomen van het provinciaal jaarverslag ruimtelijke ordening 
2006. 
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4. De provincieraad heeft de eindafrekening, met inbegrip van de verrekening, ten bedrage van 
84.308,42 euro (incl. BTW), voor de bouw van een zwempaviljoen – lot elektriciteit, in het 
domein De Gavers te Harelbeke, goedgekeurd. 

5. De provincieraad heeft de eindafrekening, met inbegrip van de verrekeningen, ten bedrage van 
938.140,70 euro (incl. BTW), voor de tweede fase van de renovatie van het kasteel 
Bulskampveld te Beernem, goedgekeurd. 

6. De provincieraad heeft machtiging verleend tot ruiling met gesloten beurzen van gronden 
gelegen te Dranouter (28a 95ca tegen 28a 95ca) ter verbetering van de werking van het 
domein De Kemmelberg te Heuvelland. 

7. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
renovatie van het plat dak van de cafetaria in het domein De Palingbeek te Zillebeke, met 
raming ten bedrage van 148.886,52 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

8. De provincieraad heeft het kader voor de werking van kleine kasprovisies en inning van geringe 
dagontvangsten vastgesteld. 

9. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 10 
mei 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

10. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG op 15 
mei 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

11. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal op 
22 mei 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

12. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 25 
mei 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

13. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal RUP Myosotis te Veurne voorlopig vastgesteld. 
14. De provincieraad heeft het provinciaal RUP Sanac te Wervik definitief vastgesteld. 
15. De provincieraad heeft het provinciaal RUP Eurofreez te Poperinge definitief vastgesteld. 
16. De provincieraad heeft het provinciaal RUP Braem te Kortemark definitief vastgesteld. 
17. De provincieraad heeft het convenant tussen de provincie West-Vlaanderen en het ERSV West-

Vlaanderen vzw 2007-2009 goedgekeurd. 
18. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 

renovatie van de daken en goten van het Bisschopshuis te Brugge, met raming ten bedrage 
van 362.569,06 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 10 van 15 juni  2007 
 

39.  Ministeriële Omzendbrief GPI 44bis – Richtlijnen betreffende het interventiekorps. 

40.  Ministeriële Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in 
de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 

41.  Ministeriële Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor 
het personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. 

42.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 mei 2007. 

43. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan 
gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een ernstige 
handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de toelage per 
kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2 en 3. 

44. Huishoudelijk reglement van de provincieraad. 

45. Goedkeuring van het reglement tot vervanging van de provinciegriffier en de 
financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering. 

46. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest - 21 juli 2007. 

47.  Consulaten Republiek Filippijnen. 
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39. Ministeriële Omzendbrief GPI 44bis – Richtlijnen betreffende het interventiekorps. 
 
Dienst en referte:Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/2007/OB/3/7 
 
Brugge,8 juni 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 44bis – 
Richtlijnen betreffende het interventiekorps. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2007 (blz. 31011 tem blz. 31017). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
40. Ministeriële Omzendbrief GPI 58 betreffende politionele slachtofferbejegening in de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2007/OB/3/5 
 
Brugge, 7 juni 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 58 
betreffende politionele slachtofferbejegening in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 juni 2007 (blz. 30440 tem blz. 30449). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
41. Ministeriële Omzendbrief GPI 59 betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het 
personeel van het administratief en logistiek kader van de politiediensten. 
 
Dienst en referte:  Federale Dienst Politionele Veiligheid   DPV/LDR/2007/OB/3/6 
 
Brugge, 1 juni 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de korpschefs, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 59 
betreffende de gecertificeerde opleidingen voor het personeel van het administratief en logistiek 
kader van de politiediensten. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007 (blz. 29436 tem blz. 29453). 
 
Met de meeste hoogachting 
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De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
42. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 mei 2007 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 6 juni 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 mei 2007 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
24 MEI 2007 

 
1. De provincieraad heeft een ongunstig advies verleend over de erkenning van de islamitische 

gemeenschap “Assounah” in Desselgem. 
2. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het bedrijf 

Vulsteke te Staden definitief vastgesteld. 
3. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de bouw 

van een onthaalgebouw in de recreatieve site zone zuid in het domein De Gavers te Harelbeke, 
met raming ten bedrage van 1.639.810,07 euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

4. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
reinigen, verwijderen van graffiti, betonherstelling, plaatsen anti-graffiti en waterdichte coating 
op het monument “Westvlaamse Sjouwer” te Aalbeke, met raming ten bedrage van 120.395,00 
euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM op 5 
juni 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 20 
juni 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO op 
25 juni 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de 
voorgestelde agendapunten bepaald. 

8. De provincieraad heeft het reglement tot vervanging van de provinciegriffier en de financieel 
heheerder bij hun afwezigheid of verhindering goedgekeurd. 

9. De provincieraad heeft het streekpact RESOC Zuid-West-Vlaanderen bekrachtigd. 
10. De provincieraad heeft het streekpact RESOC Oostende bekrachtigd. 
11. De provincieraad heeft het operationeel programma Doelstelling 3 Europese Territoriale 

Samenwerking Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen goedgekeurd. 
12. De provincieraad heeft het operationeel programma Doelstelling 3 Europese Territoriale 

Samenwerking Vlaanderen-Nederland goedgekeurd. 
13. De provincieraad heeft kennis genomen van het auditverslag van het Rekenhof aan de 

provincieraad betreffende de contractuele tewerkstelling in de provincie West-Vlaanderen. 
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14. De provincieraad heeft de opzegging van de zekerheid van de provincieontvanger/financieel 
beheerder goedgekeurd. 

15. De provincieraad heeft akte genomen van de aanduiding van de verschillende waarnemers van 
de provincieraad in de diverse adviescommissies. 

 
43. Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-pedagogische toelage aan 
gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van kinderen met een ernstige handicap. 
Wijziging van -het grensbedrag van het inkomen en van de toelage per kind dat voldoet 
aan de voorwaarden bedoeld in artikel 2 en 3. 
 
Dienst en referte : Dienst Welzijn- Nr.P2007/8/1/0405/1 
 
Brugge, 7 juni 2007 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Wij  delen u mee dat de deputatie, op grond van artikel 6 van het provinciaal reglement dd. 4 
februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-pedagogische toelage wegens thuisverzorging 
van bepaalde gehandicapte kinderen, op 25 januari 2006 beslist heeft  de grensbedragen te 
wijzigen. Met ingang van 1 september 2006 zullen de volgende bedragen gelden : 
 
- Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende dienstjaar van de ouders mag een 
vastgesteld grensbedrag niet overschrijden. 
 
Tot twee personen ten laste bedroeg het grensbedrag 21.770 EUR. Per persoon ten laste meer werd 
dit grensbedrag telkens met 400 EUR. verhoogd. 
 
Voor het aanvraagjaar 2007 gelden volgende grensbedragen: 
 
Aantal personen ten laste  Grensbedrag 
 
tot.        2                            22.170 EUR 
             3                            23.170 EUR 
             4                            24.170 EUR 
             5                            25.170 EUR 
             6                            26.170 EUR 
             7                            27.170 EUR 
             8                            28.170 EUR 
 
Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.000 EUR verhoogd. 
 
Mag ik U verzoeken bij uw kontakten met de inwoners uit uw gemeente de betrokkenen hierover te 
willen inlichten. 
 
De gezinnen die in het jaar 2007 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en tijdens 
het eerste kwartaal 2007 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen, kunnen een 
verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres: 
 
Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos - Dienst Welzijn 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 SINT-ANDRIES 
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Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
44. Huishoudelijk reglement van de provincieraad 
 
Brugge, 6 juni 2007 
 
Dienst: Griffie 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het huishoudelijk reglement van de 
provincieraad van 1 maart 2007 bekend gemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier, De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

De Provincieraad van West-vlaanderen 
 Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid op artikel 40 en de 

artikelen 8 § 5, 17, 21, 23, 25, 30, 33, 35, 38 § 5, 39, 182 en 197; 
 Overwegende dat de provincieraad het huishoudelijk reglement dient vast te stellen bij de 

aanvang van de zittingsperiode. 
 
besluit: 
Artikel 1: 
Het huishoudelijk reglement van de provincieraad wordt vastgesteld als volgt: 
 
Hoofdstuk 1 – Voorlopig bureau, onderzoek van de geloofsbrieven 
Artikel 1: 
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad leidt diegene die tijdelijk voorzit(s)ter is 
overeenkomstig artikel 7 van het provinciedecreet, de procedure in voor het onderzoek van de 
geloofsbrieven van de raadsleden en de opvolgers. Hij/zij wordt bijgestaan door de  vier jongste 
verkozenen in leeftijd, die optreden als tijdelijk secretaris tot na de verkiezing van het bureau. 
Artikel 2: 
Na zijn vernieuwing onderzoekt de raad de geloofsbrieven van de raadsleden en opvolgers. Daartoe 
wordt voor de bestuurlijke arrondissementen Brugge en Oostende, voor de bestuurlijke 
arrondissementen Roeselare, Tielt en Kortrijk en voor de bestuurlijke arrondissementen Veurne, 
Diksmuide en Ieper, telkens een bijzondere commissie samengesteld, bestaande uit vijf leden door 
het lot aangeduid, die over haar bevindingen verslag uitbrengt aan de raad. 
Iedere commissie is samengesteld uit leden die verkozen zijn in een ander arrondissement dan dit 
waar de verkiezing heeft plaats gehad en waarover verslag dient uitgebracht. 
Als een provincieraadslid vervangen wordt door zijn opvolger, overeenkomstig artikel 16 van het 
provinciedecreet, onderzoekt een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere commissie van vijf 
raadsleden de geloofsbrieven van de opvolger. 
Een op dezelfde wijze samengestelde bijzondere 
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commissie van vijf raadsleden onderzoekt of de vertrouwenspersonen, bedoeld in artikel 18 van het 
provinciedecreet, voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten voor het mandaat van provincieraadslid 
en zich niet bevinden in een geval van onverenigbaarheid of verhindering. 
Een raadslid van wie de verkiezing aanleiding geeft tot een klacht mag geen deel uitmaken van 
deze commissies maar kan er op eigen verzoek de nodige uitleg verschaffen. Bij afwezigheid van 
het betrokken kandidaat-raadslid verdaagt de commissie het onderzoek van de geloofsbrieven van 
dit raadslid tot op de datum die de raad bepaalt. Iedere commissie benoemt haar voorzitter en haar 
verslaggever die de besluiten aan de raad voorstelt. 
Indien de raad op voorstel van de commissie beslist een voorafgaandelijk onderzoek in te stellen, 
belast hij hiermee de bedoelde commissie en stelt hij haar taak precies vast. 
Artikel 3: 
Al de verkozen raadsleden, met uitsluiting van die raadsleden van wie de commissie voorstelt de 
geloofsbrieven niet te aanvaarden of de installatie te verdagen, beslissen over de verslagen omtrent 
de voorstellen uitgebracht door de in artikel 2 van het reglement bedoelde commissies. 
Artikel 4: 
Na geldigverklaring van hun geloofsbrieven leggen de raadsleden de eed af zoals voorzien in artikel 
7 van het provinciedecreet.  
 
Hoofdstuk 2 - Het bureau 
Artikel 5: 
Het bureau wordt door de raad uit zijn midden verkozen. Het omvat de voorzit(s)ter en ten hoogste 
15 leden. Zij worden gekozen voor een termijn die eindigt de dag van de installatievergadering 
volgend op de volledige vernieuwing van de provincieraad. Indien de voorzit(s)ter of een lid 
overlijdt of ontslag neemt voor het einde van deze termijn of indien de provincieraad het wenselijk 
acht om tot een tussentijdse vervanging over te gaan, benoemt de provincieraad een vervanger tot 
het einde van die termijn. 
Elke politieke fractie is er vertegenwoordigd door de fractievoorzit(s)ter, zoals bedoeld in artikel 13 
van onderhavig reglement. 
Artikel 6: 
De voorzit(s)ter van de provincieraad, is voorzit(s)ter van het bureau.  
Onmiddellijk na de verkiezing van de voorzit(s)ter bepaalt de raad het aantal leden, waaronder 
minstens één ondervoorzit(s)ter en één secretaris, en de samenstelling van het bureau. Vervolgens 
benoemt de raad achtereenvolgens, bij afzonderlijke geheime stemmingen de leden van het 
bureau. Hun rangorde is deze van hun benoeming. 
De benoeming geschiedt onder leiding van de voorzit(s)ter, bijgestaan door de vier jongste 
aanwezige raadsleden, die dienst doen als stemopnemers. 
Artikel 7: 
Het bureau vergadert ingevolge oproeping van zijn voorzit(s)ter, die dag, plaats en uur van de 
vergadering bepaalt. 
Op verzoek van een derde van de leden van het bureau of op verzoek van de deputatie is de 
voorzit(s)ter ertoe gehouden het bureau samen te roepen op de aangeduide dag en het aangeduide 
uur en met de aangeduide agenda. De voorzit(st)er kan leden van de  deputatie uitnodigen om als 
waarnemer, zonder stemrecht, de vergaderingen bij te wonen. 
Het bureau kan slechts geldig vergaderen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is. De 
leden tekenen de aanwezigheidslijst. 
De vergaderingen van het bureau zijn in beginsel besloten. Het bureau beslist over de afwijkingen 
op dit beginsel. 
Artikel 8: 
De voorzit(s)ter handhaaft de orde in de vergadering van het bureau. 
De voorzit(s)ter vertegenwoordigt het bureau. 
Artikel 9: 
Bij verhindering van de voorzit(s)ter, zit de eerste ondervoorzit(s)ter de vergadering voor. Bij 
verhindering van de eerste ondervoorzit(s)ter treedt de volgende ondervoorzit(s)ter op in volgorde 
van verkiezing 
en bij zijn/haar verhindering het bureaulid met de meeste dienstanciënniteit als provincieraadslid 
of, bij gelijke anciënniteit door de oudste van hen. 
Artikel 10: 
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De provinciegriffier treft de nodige schikkingen om een verslag op te stellen van de vergaderingen 
van het bureau.  
Artikel 11: 
Het bureau regelt de praktische organisatie van de vergaderingen van de provincieraad, de 
commissies en het bureau en beraadslaagt in overleg met de deputatie over de maatregelen 
betreffende de materiële inrichting van de vergaderzalen van de raad, van de commissies, alsook 
van de plaatsen voorbehouden aan de pers en het publiek.  
Het  bureau beraadslaagt over de logistieke en materiële ondersteuning van de raadsleden. 
Het bureau wijst de raadsleden hun plaatsen in de raadzaal toe en houdt toezicht over alles wat 
verband houdt met het verzenden en uitdelen van de verslagen van de vergaderingen van de raad 
en van de commissies. 
Het bureau beraadslaagt over alle onderwerpen die door de voorzit(st)er, of krachtens het tweede 
lid van artikel 7, op de agenda zijn geplaatst. 
In het bijzonder besteedt het bureau aandacht aan: 
- de voorbereiding van de kalender van de provincieraad en van de commissies; 
- de voorbereiding van de taken van de voorzit(st)er overeenkomstig het provinciedecreet en dit 
reglement; 
- het formuleren van voorstellen voor het oprichten van commissies zoals bedoeld in artikel 14 van 
onderhavig reglement; 
- het onderzoek van de onderwerpen die verband houden met de werking van de provincieraad. 
Het bureau adviseert over de ontvankelijkheid van de voorstellen die door de burgers zijn ingediend 
overeenkomstig artikel 193 quinquies van het provinciedecreet. 
 
Hoofdstuk 3 - De deputatie 
Artikel 12: 
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad en na de samenstelling van het bureau, gaat de 
raad over tot de verkiezing van de gedeputeerden. 
Deze verkiezing gebeurt overeenkomstig artikel 45 van het provinciedecreet. 
 
Hoofdstuk 4 - De fracties 
Artikel 13 - De raadsleden vormen fracties overeenkomstig artikel 38 van het provinciedeceet.  
Na elke volledige vernieuwing van de raad, overhandigt elke fractie aan de voorzit(s)ter van de 
raad de lijst van haar leden en geeft de naam van haar fractievoorzit(s)ter en zijn/haar 
plaatsvervang(st)er op. 
Wijzigingen in de samenstelling van een fractie worden in een door de fractievoorzit(s)ter 
ondertekende brief aan de voorzit(s)ter van de raad meegedeeld. 
Alle fracties kunnen voor de duur van de bijeenkomsten van hun leden, gebruik maken van 
vergaderlocaties in het provinciehuis. 
 
Hoofdstuk 5 - De commissies 
Artikel 14: 
Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad richt de raad een verenigde commissie op en 
stelt hij in zijn midden raadscommissies samen. 
Deze commissies onderzoeken de voorstellen aan de raad en brengen advies uit over 
aangelegenheden die tot hun specifieke bevoegdheden behoren of die door de raad voor onderzoek 
naar hen zijn verwezen, tenzij een bespreking in de commissie niet noodzakelijk geacht wordt. 
De raad kan in zijn schoot nog andere commissies oprichten belast met bijzondere bevoegdheden, 
bepaalt het aantal leden ervan en duidt ze aan. 
Artikel 15: 
De verenigde commissie bestaat uit alle leden van de provincieraad. De voorzit(s)ter van de 
provincieraad is voorzit(s)ter van deze commissie. 
Deze commissie heeft voornamelijk tot doel de raadsleden informatie en toelichting te verstrekken 
omtrent een actueel thema. 
De provinciegriffier treft de nodige schikkingen om een verslag op te stellen van de vergaderingen 
van de verenigde commissie. 
Artikel 16: 
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Er wordt in de schoot van de provincieraad een raadscommissie opgericht voor Algemene Zaken, 
bestuurlijke organisatie, communicatie en Financiën (AZF). Minstens alle leden van het bureau en 
twee gedeputeerden maken deel uit van deze raadscommissie. 
De voorzit(s)ter van de provincieraad is voorzit(s)ter van deze commissie. 
Deze raadscommissie onderzoekt de aangelegenheden die de raad of zijn voorzit(s)ter voor 
onderzoek naar deze commissie heeft verwezen. 
Artikel 17: 
Er worden, met inbegrip van de commissie AZF vermeld in artikel 16, tenminste drie en ten hoogste 
twaalf raadscommissies opgericht. Na elke volledige vernieuwing van de provincieraad en na de 
samenstelling van het bureau en de verkiezing van de deputatie, legt de voorzit(st)er, na overleg 
met het bureau, een voorstel ter goedkeuring voor aan de provincieraad over het aantal, de 
samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies. 
De gedeputeerden zetelen in die raadscommissies waarvan hun bevoegdheden overeenstemmen 
met deze bedoeld in artikel 55 van het provinciedecreet. 
Onverminderd de toepassing van de vorige zin, maakt elk raadslid deel uit van twee 
raadscommissies. 
Elke fractie is in de raadscommissies vertegenwoordigd volgens het principe van de evenredige 
vertegenwoordiging. 
De fractievoorzitters overhandigen aan de voorzit(s)ter van de raad de akten van voordracht voor 
de kandidaat-commissieleden, zoals bedoeld in artikel 39 van het provinciedecreet. 
De voorzit(s)ter van de raad geeft de raad kennis van de samenstelling van de commissies. 
Andere raadsleden mogen zonder stemrecht de vergaderingen van de commissies bijwonen 
waarvan zij geen lid zijn. 
De raadscommissie kiest onder haar leden een voorzit(s)ter en een ondervoorzit(s)ter die de 
voorzit(s)ter vervangt in geval van verhindering. 
De deputatie duidt voor elke raadscommissie een of meer ambtenaren aan als secretaris belast met 
de samenvatting van de besprekingen. 
De voorzit(s)ter van de commissie duidt voor ieder punt een raadslid-verslaggever aan. 
De verslagen van de raadscommissies worden ondertekend door het raadslid-verslaggever en de 
voorzit(s)ter. 
De verslagen van de raadscommissies worden uiterlijk daags voor de eerstvolgende vergadering 
van de provincieraad bezorgd aan alle provincieraadsleden. Indien het verslag niet bezorgd werd 
vooraleer het onderwerp behandeld wordt in de provincieraad, dan wordt het voorgelezen door het 
raadslid-verslaggever. 
Artikel 18: 
De voorzit(s)ter van de provincieraad of de voorzit(s)ter van de commissie roept de leden 
schriftelijk samen tot de vergadering, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering. Elke commissie 
behandelt de agendapunten die bij de bijeenroeping zijn gevoegd. 
Op verzoek van een derde van de leden of van de deputatie, is de voorzit(s)ter van de 
provincieraad of van de commissie gehouden deze op de aangeduide dag en het aangeduide uur 
met de voorgestelde agenda bijeen te roepen. 
Wanneer de raad een voorstel van een raadslid naar een commissie verzendt waarvan dit raadslid 
geen deel uitmaakt, nodigt de voorzit(s)ter van deze commissie het bedoelde raadslid uit op de 
vergadering tijdens dewelke het voorstel op de agenda staat. 
Artikel 19: 
Twee of meer commissies kunnen, met het akkoord van hun respectieve voorzit(s)ters, samen 
vergaderen. 
Artikel 20: 
Elke commissie kan deskundigen en belanghebbenden uitnodigen op de vergaderingen. 
Artikel 21: 
De leden van de commissie tekenen de aanwezigheidslijst. Deze geldt als titel voor de uitbetaling 
van het presentiegeld en de reisvergoeding. 
Artikel 22: 
De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, behalve in de gevallen voorzien in artikel 28 
van het provinciedecreet. 
Artikel 23: 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 – 2007            75

Elke commissie kan aan de provincieraad voorstellen formuleren om de betrokkenheid en de 
inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de 
uitwerking van de provinciale dienstverlening en bij de evaluatie ervan, zoals bedoeld in artikel 192 
en volgende van het provinciedecreet. 
Artikel 24: 
De commissie AZF vermeld in artikel 16, behandelt de verzoeken zoals bedoeld in artikel 194 en 
volgende van het provinciedecreet. Deze commissie adviseert over de ontvankelijkheid van de 
verzoekschriften die aan de provincieraad worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 194 van het 
provinciedecreet. Vervolgens verstrekt deze commissie binnen de twee maanden na de indiening 
ervan, uitleg over de inhoud van het verzoek, met het oog op het formuleren door de provincieraad 
van het gemotiveerd antwoord zoals bedoeld in artikel 196 van het provinciedecreet. Deze 
raadscommissie oordeelt zelf of het nuttig is om daartoe de verzoeker of de eerste ondertekenaar 
van het verzoekschrift te horen zoals voorzien in artikel 195 van het provinciedecreet.  
 
Hoofdstuk 6 – De vergaderingen van de provincieraad 
Artikel 25: 
De provincieraad vergadert telkens als de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen het 
vereisen. 
De raad vergadert in principe niet op zaterdagen, zondagen en wettelijke of decretale feestdagen, 
noch in de periode van 15 juli tot 15 augustus. 
De beslissing tot bijeenroeping wordt genomen overeenkomstig artikel 20 van het provinciedecreet. 
Artikel 26: 
De oproeping van de raadsleden gebeurt overeenkomstig artikel 21 van het provinciedecreet.  
De oproeping wordt schriftelijk verstuurd en dit zowel per brief ondertekend door de voorzit(s)ter 
op het adres van de woonplaats als op het door de provincie toegekend e-mail adres van het 
raadslid. Raadsleden die daartoe een verklaring ondertekenen, kunnen ervoor kiezen om de 
oproepingen enkel via e-mail te ontvangen.  
De samenstelling van de agenda verloopt telkens op een eenvormige manier in de volgorde van de 
rubrieken zoals hierna vermeld: 
1. openbare vergadering – mondelinge vragen en eventueel actualiteitsdebat; 
2. openbare vergadering – prioritaire voorstellen gegroepeerd per bevoegde raadscommissie; 
3. openbare vergadering – niet prioritaire voorstellen gegroepeerd per bevoegde raadscommissie; 
4. openbare vergadering - interpellaties en moties; 
5. besloten vergadering. 
Agendapunten worden ondergebracht in de rubriek met de prioritaire voorstellen als de  uitoefening 
van de bevoegdheid termijngebonden is of als een dringende besluitvorming nodig is voor de 
bescherming van de financiële belangen van de provincie. 
De voorzit(s)ter kan de volgorde wijzigen indien bepaalde actualiteiten dit vereisen. 
De voorzit(s)ter bepaalt de volgorde van de punten in elke rubriek. 
De niet behandelde agendapunten worden in elke rubriek bij voorrang behandeld tijdens de 
eerstvolgende vergadering.  
 
De voorstellen tot aanvulling van de agenda, bedoeld in artikel 22 van het provinciedecreet, worden 
tijdig via post, e-mail of fax verzonden aan de provinciegriffier of afgegeven op de dienst griffie. 
Artikel 27 - Plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergadering van de provincieraad en van de 
commissies worden ter kennis gebracht van het publiek door middel van een afschrift van de 
agenda die ter beschikking is van het publiek aan de balie van het provinciehuis Boeverbos en via 
een publicatie op de website van de provincie West-Vlaanderen (www.west-vlaanderen.be).   
De pers en de belangstellende inwoners van de provincie worden op hun verzoek, gericht aan de 
provinciegriffier, op de hoogte gesteld van de agenda van de provincieraad. De toezending is 
kosteloos voor de door de deputatie erkende vertegenwoordigers van de pers en gebeurt tegen de 
door de deputatie vastgestelde kostprijs voor de overigen. 
Eenieder die de raadszitting bijwoont, krijgt de agenda. 
Artikel 28: 
De voorzit(s)ter opent en sluit de vergadering. 
Hij/Zij kan eveneens de vergadering schorsen. 
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Artikel 29: 
De raadsleden tekenen een aanwezigheidslijst; die geldt als titel voor de uitkering van de 
presentiegelden en de vergoedingen voor reiskosten. 
De voorzit(s)ter heeft het recht over te gaan tot de naamafroeping. 
Het raadslid stelt de voorzit(s)ter vooraf in kennis van zijn/haar voorgenomen afwezigheid. 
De voorzit(s)ter deelt aan de raad de namen mee van de verontschuldigde raadsleden. 
Artikel 30: 
Indien blijkt dat een onvoldoende aantal raadsleden aanwezig is om geldig te kunnen beslissen, kan 
de voorzit(s)ter de vergadering schorsen voor ten hoogste één uur. Indien na het verstrijken van 
deze 
schorsing de raad nog niet in aantal is, verklaart de voorzit(s)ter de vergadering voor gesloten. 
Hij/Zij stelt dan vooraf dag en uur van de volgende vergadering vast rekening houdend met artikel 
26 van het provinciedecreet. 
Artikel 31: 
Indien de raad, nadat hij een tweede maal bijeengeroepen is met dezelfde agenda, nog niet het 
vereiste aantal leden telt om geldig te kunnen beraadslagen en beslissen, wordt gehandeld 
overeenkomstig artikel 26 van het provinciedecreet. 
Artikel 32: 
De voorzit(s)ter verleent het woord aan de raadsleden in volgorde van de aanvragen of van de  
inschrijvingen bij een secretaris van het bureau. 
Van deze volgorde kan de voorzit(s)ter afwijken voor: 
1. de tussenkomsten van de provinciegouverneur; 
2. de vraag of een onderwerp al dan niet ontvankelijk is of vatbaar voor bespreking of een voorstel 
tot afwijzing van de behandeling; 
3. een voorstel tot verdaging of verzending naar een commissie; 
4. de vraag om voorrang te verlenen aan een ander onderwerp dan dit dat ter bespreking is; 
5. een voorstel tot sluiting van de bespreking;  
6. een vraag over de juiste stand van het in bespreking zijnde onderwerp; 
7. het beroep op de toepassing van het reglement; 
8. het antwoord op een persoonlijk feit of het rechtzetten van een aangehaald feit. 
Behoudens met toelating van de voorzit(s)ter, voert geen enkel raadslid meer dan tweemaal het 
woord over hetzelfde onderwerp, behalve de commissievoorzitters of de gedeputeerden om 
opheldering te geven. 
Artikel 33: 
De voorzit(s)ter legt voorafgaandelijk ter stemming: de klachten over de agenda, de vragen en 
voorstellen bedoeld in de punten 2 tot en met 7 van artikel 32. Deze stemming schorst de 
bespreking van de hoofdvraag. 
Artikel 34: 
De voorzit(s)ter onderbreekt de spreker wanneer een ander lid een beroep doet op het reglement of 
wanneer de spreker niet bij de zaak blijft. 
Elke belediging, elke aantijging of elke kwaadwillige opmerking tegenover een persoon wordt 
geacht een schending van de orde te zijn. 
Indien de spreker de orde verstoort, roept de voorzit(s)ter hem/haar bij zijn/haar naam tot de orde, 
nadat hem/haar de gelegenheid tot verantwoording is gegeven. 
Indien een spreker, die tweemaal tot de orde werd geroepen tijdens dezelfde bespreking, de 
gewraakte gedragingen voortzet, ontzegt de voorzit(s)ter de spreker het woord voor de verdere 
duur van de vergadering. 
Bij ordeverstoring kan de voorzit(s)ter de vergadering schorsen. 
Artikel 35: 
Wanneer een onderwerp voldoende is toegelicht, kan de voorzit(s)ter voorstellen de bespreking 
ervan te sluiten. 
Artikel 36: 
De voorzit(s)ter handhaaft de orde in de vergadering van de provincieraad. 
Hij/Zij waakt over de toepassing van het reglement, verleent het woord, stelt de vragen, deelt de 
uitslag van de stemmingen mee en spreekt de beslissingen uit. 
Hij/Zij komt in de besprekingen enkel tussenbeide om de stand van zaken uiteen te zetten en om 
tot het behandelde onderwerp terug te roepen. Indien hijzelf/zijzelf actief aan het debat deelneemt 
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verlaat hij/zij de voorzitterszetel en keert er slechts terug nadat de bespreking over de zaak 
volledig beëindigd is. 
 
De voorzit(s)ter vertegenwoordigt de raad. 
 
Bij verhindering van de voorzit(s)ter, of wanneer hij/zij actief aan het debat deelneemt, zit de 
eerste ondervoorzit(s)ter de vergadering voor. Bij verhindering van de eerste ondervoorzit(s)ter 
treedt de volgende ondervoorzit(s)ter op in volgorde van verkiezing en bij zijn/haar verhindering 
het raadslid met de meeste dienstanciënniteit of, bij gelijke anciënniteit door de oudste van hen. 
 
De secretarissen nemen tijdens de vergaderingen van de provincieraad  plaats naast de voorzitter.  
In geval van mondelinge stemming, roepen zij de namen af van de raadsleden. Zij noteren de 
besluiten en de stemmingen.  
Artikel 37: 
De notulen bevatten naast de verplichte vermeldingen, voorzien in artikel 29 en 177 van het 
provinciedecreet, ook een samenvatting van de besprekingen in de vergadering van de 
provincieraad.  
De raad kan beslissen om geen samenvatting op te nemen van de besprekingen die in de besloten 
vergadering zijn gevoerd. 
De notulen worden verstuurd naar het door de provincie toegekend e-mail adres van elk raadslid. 
De termijnen voor het versturen en de procedure die leidt tot de goedkeuring van de notulen zijn 
deze zoals voorzien in artikel 33 van het provinciedecreet. 
Artikel 38: 
De vergaderingen van de provincieraad zijn openbaar, behalve in de gevallen opgesomd in artikel 
28 van het provinciedecreet. 
Artikel 39: 
De verslaggeving bedoeld in artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de 
intergemeentelijke samenwerking, gebeurt jaarlijks een eerste keer in het tweede kwartaal van het 
jaar en een tweede keer in het vierde kwartaal. Deze verslaggeving wordt voorafgegaan door het 
verstrekken van informatie in de raadscommissies die bevoegd zijn voor de materie van de 
intergemeentelijke samenwerking. De samenvattende verslaggeving wordt op basis van de 
verstrekte informatie voorbereid in de commissie AZF. 
 
Hoofdstuk 7 - Het stemmen 
Artikel 40: 
De raad stemt openbaar via de mechanisch uitgebrachte naamstemming via het stemsysteem.  Bij 
het falen van dit systeem wordt ofwel mondeling en bij naamafroeping gestemd ofwel bij 
handopsteking. 
De raad stemt geheim over de aangelegenheden opgesomd in artikel 35 §2 van het 
provinciedecreet. Deze geheime stemming wordt uitgebracht via hetzelfde stemsysteem zoals bij de 
openbare stemming dat in dit geval de geheime stemming waarborgt. Bij het falen van dit systeem 
of indien dit systeem in een bepaald geval geen geheime stemming mogelijk maakt, gebeurt de 
geheime stemming met briefjes.  
Artikel 41: 
Na bespreking van elk ontwerp van 
besluit verzoekt de voorzit(s)ter de raadsleden hun stem uit te brengen en hij/zij kondigt de 
aanvang van de stemming aan. 
Eens de stemming begonnen of tussen twee stemmingen over eenzelfde onderwerp, kan de 
voorzit(s)ter aan niemand nog het woord verlenen. 
Vooraleer de stemming af te sluiten, vraagt de voorzit(s)ter of iedereen gestemd heeft en sluit 
daarna de stemverrichtingen af. 
De in de raadzaal aanwezige leden moeten aan de stemming deelnemen. 
Alle beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; alleen de voor- en 
tegenstemmen worden meegeteld bij de berekening van de geldig uitgebrachte stemmen; bij 
staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
Behalve bij geheime stemming, stemt de voorzit(s)ter het laatst. De voorzit(s)ter kondigt de uitslag 
van de stemming af. 
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Artikel 42: 
Elk raadslid dat zich bij de stemming onthoudt, kan de reden van zijn/haar onthouding meedelen. 
Zulks wordt genoteerd in de notulen van de zitting. 
Een raadslid kan tevens doen vermelden dat hij/zij tegen het aangenomen besluit gestemd heeft, 
maar kan niet eisen dat de reden van zijn/haar stemming ervan wordt opgenomen. 
Artikel 43: 
Mits instemming van alle aanwezige leden kan de raad de besluiten met gelijkaardige inhoud bij één 
enkele stemming behandelen. Alvorens tot deze stemming over te gaan beslist de raad, op voorstel 
van de voorzit(s)ter,welke ontwerpen van besluiten het voorwerp ervan zullen zijn. De uitslag van 
de gezamenlijke stemming geldt dan als stemming voor elk afzonderlijk ontwerp. 
 
Hoofdstuk 8 - Voorstellen, amendementen, interpellaties, moties 
Artikel 44: 
Elk voorstel kan een algemene bespreking, te weten het geheel van het voorstel en de 
grondbeginselen waarop het steunt, en een bespreking van de artikelen bevatten. 
Artikel 45: 
Elk raadslid en de deputatie hebben het recht om voorstellen aan de raad in te dienen, 
overeenkomstig artikel 22 van het provinciedecreet. 
Indien het voorstel studie of documentatie vergt, kan de raad vragen dit voorstel door de deputatie 
te laten onderzoeken. 
Artikel 46: 
Voor elk agendapunt worden alle stukken die erop betrekking hebben, op de griffie van de provincie 
ter inzage gelegd van de leden van de provincieraad, vanaf het verzenden van de agenda. 
De provinciegriffier of de door hem/haar aangewezen ambtenaren verstrekken aan de raadsleden 
die erom verzoeken uitleg over de in het dossier voorkomende stukken. Vragen naar een 
waardeoordeel of intenties worden niet beantwoord. 
Artikel 47 - Elk lid heeft het recht om de aan de raad gedane voorstellen te amenderen. 
Amendementen en subamendementen worden schriftelijk en ondertekend aan de voorzit(s)ter 
overhandigd. 
De amendementen worden besproken bij het artikel waarop ze betrekking hebben. 
Subamendementen worden vóór amendementen en amendementen worden voor de hoofdzaak ter 
stemming gelegd, met voorrang voor de eerst ingediende amendementen. 
Artikel 48: 
Wanneer de raad een voorstel naar de deputatie doorverwijst, dient de voorzit(s)ter het binnen drie 
maanden op de agenda te plaatsen opdat de deputatie de besluiten van haar onderzoek zou kunnen 
voorleggen. Behalve bij hoogdringendheid, wordt deze termijn opgeschort tijdens de maanden juli 
en augustus. 
Artikel 49: 
Een raadslid kan de deputatie interpelleren over een aangelegenheid van provinciaal belang. 
Een interpellatie houdt een controle in van de beleidsdaden van de deputatie, niet van de intenties. 
Met een beleidsdaad wordt bedoeld: 
- een beslissing van de deputatie of van diegene aan wie de deputatie een bevoegdheid heeft 

gedelegeerd; 
- handelingen ter voorbereiding of ter uitvoering van een beslissing van de deputatie; 
- het stilzitten van de deputatie wanneer er een rechtmatige verwachting tot handelen bestaat. 
Het verzoek tot interpellatie moet vergezeld zijn van een nota die de volgende elementen bevat: 
- onderwerp van de interpellatie; 
- motivatie waarom het een aangelegenheid van provinciaal belang betreft; 
- de voornaamste beschouwingen die de interpellant naar voren wil brengen. 
Om behandeld te kunnen worden op de eerstvolgende provincieraad, moeten interpellaties 
ingediend worden overeenkomstig artikel 22 van het provinciedecreet. 
De provincieraad beslist op voorstel van het bureau over de ontvankelijkheid. 
Interpellaties kunnen wel aanleiding geven tot een debat maar niet tot het nemen van enig besluit. 
Er worden geen interpellaties met hetzelfde onderwerp geagendeerd. Indien verschillende 
voorstellen van interpellatie met eenzelfde onderwerp worden ingediend wordt voorrang gegeven 
aan de eerst ingediende interpellatie. Indien dit niet achterhaald kan worden beslist de voorzit(s)ter 
op advies van het bureau. 
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Artikel 50: 
Elk raadslid heeft het recht om moties aan de raad in te dienen. Om behandeld te kunnen worden 
op de eerstvolgende provincieraad, moeten moties ingediend worden overeenkomstig artikel 22 van 
het provinciedecreet.  
 
De provincieraad beslist op voorstel van het bureau over de ontvankelijkheid. 
 
Een gewone motie is een verzoekschrift tot een bevoegde hogere overheid met een vraag tot 
besluitvorming omtrent een aangelegenheid die raakvlakken heeft met het provinciaal belang. 
 
Een motie van aanbeveling is gericht tot de deputatie en vraagt maatregelen te treffen voor een 
gewenste beleidsuitvoering.  
 
Hoofdstuk 9 - Schriftelijke en mondelinge vragen 
 
Algemene bepalingen 
Artikel 51: 
De provincieraadsleden hebben het recht mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan de 
deputatie over het bestuur van de provincie en over zaken die betrekking hebben op de aan de 
deputatie toegewezen taken.  
Het vraagrecht kan geen betrekking hebben op aangelegenheden waarbij de deputatie optreedt als 
administratief rechtscollege. 
De provinciegouverneur kan enkel bevraagd worden over taken die hij behartigt voor de provincie. 
Het vraagrecht kan geen aanleiding geven tot een debat of het nemen van enig besluit. 
De provinciegouverneur informeert de provincieraad in toepassing van artikel 64 van het 
provinciedecreet minstens eenmaal per jaar via de verenigde commissie over de wijze waarop hij 
zijn bevoegdheid uitoefent.  
Artikel 52: 
De vragen moeten beperkt blijven tot wat strikt nodig is opdat het onderwerp beknopt en zonder 
nadere toelichting kan worden uiteengezet. 
De voorzit(s)ter van de provincieraad oordeelt over de ontvankelijkheid van de vragen. 
De vragen mogen geen aanleiding geven tot het doorvoeren van omvangrijke studies of 
opzoekingen of tot het houden van enquêtes dan op bevel van de provincieraad. 
 
Schriftelijke vragen 
Artikel 53: 
Ieder raadslid kan aan de deputatie en aan de provinciegouverneur, via de voorzit(s)ter van de 
provincieraad, schriftelijk vragen stellen over de aangelegenheden, zoals bepaald in artikel 51. 
Artikel 54: 
Het lid dat een schriftelijke vraag tot de deputatie of de provinciegouverneur wenst te richten, dient 
de tekst ervan bij de voorzit(s)ter van de provincieraad in. 
Indien de schriftelijke vraag kennelijk onredelijk is of op een te algemene wijze is geformuleerd, 
wordt de aanvrager verzocht om zijn aanvraag te specificeren of te vervolledigen. 
Bij ontvankelijkheid zendt de voorzit(s)ter de vraag over aan de deputatie of de 
provinciegouverneur. 
Het antwoord moet binnen twintig werkdagen aan de voorzit(s)ter worden bezorgd. Bedoelde 
antwoordtermijn gaat in de eerste werkdag na de ontvangst van de schriftelijke vraag door de 
deputatie of de provinciegouverneur. 
Vraag en antwoord worden opgenomen in het bulletin van vragen en antwoorden, dat periodiek 
verschijnt. 
Indien het antwoord niet is ingekomen binnen de gestelde termijn, wordt alleen de vraag in het 
bulletin opgenomen, met dien verstande dat zij bij de publicatie van het antwoord in het bulletin 
opnieuw wordt opgenomen. 
 
Mondelinge vragen en actualiteitsdebat 
Artikel 55: 
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Bij het begin van iedere vergadering van de raad wordt aan de provincieraadsleden de gelegenheid 
geboden om gedurende maximaal één uur mondelinge vragen te stellen aan de deputatie of de 
provinciegouverneur, over de aangelegenheden vermeld in artikel 51. 
Het wordt aanbevolen: 
a) dat de raadsleden die de deputatie of de provinciegouverneur tijdens dit vragenuur een 
mondelinge vraag willen stellen, vooraf de voorzit(s)ter van de raad kennis geven van het 
onderwerp van hun vraag; 
b) dat de raadsleden bij het stellen van de vraag en de leden van de deputatie of de 
provinciegouverneur bij het geven van het antwoord, geen gebruik maken van enige tekst. 
De vraagstelling en het antwoord, kunnen geen aanleiding geven tot een debat, onverminderd wat 
hierna vermeld is over het houden van een actualiteitsdebat. 
In geen geval mag een vraag in onveranderde omstandigheden opnieuw worden gesteld in de loop 
van dezelfde zitting. 
De samenvatting van de vragen en de antwoorden, wordt opgenomen in het bulletin van vragen en 
antwoorden, waarvan sprake in artikel 54 van dit reglement. 
Artikel 56: 
Binnen de beschikbare tijd voor het stellen van mondeling vragen, kan ten hoogste één 
actualiteitsdebat worden gehouden. Een actualiteitsdebat is de uitoefening van het vraagrecht via 
een beknopte bespreking rond een actueel onderwerp waarbij meerdere sprekers kunnen 
tussenkomen. Een actualiteitsdebat kan enkel gehouden worden mits de fractievoorzit(s)ters 
daartoe een gezamenlijk voorstel formuleren aan de voorzit(s)ter van de provincieraad vooraleer 
hij/zij de vergadering opent. 
 
Hoofdstuk 10 - Inzagerecht van de provincieraadsleden 
Artikel 57: 
Ieder provincieraadslid beschikt over het inzagerecht overeenkomstig artikel 30 van het 
provinciedecreet. 
Afschriften worden kosteloos verleend. 
Artikel 58: 
Een vraag tot inzage van andere bestuursdocumenten dan deze bedoeld in artikel 46 moet 
schriftelijk per brief, fax of e-mail worden gericht aan de provinciegriffier. 
De vraag dient duidelijk de betrokken aangelegenheid te vermelden en, waar mogelijk, de 
betrokken bestuursdocumenten. 
Van de aanvragen wordt een register bijgehouden. 
Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van de 
aanvraag, verleent de provinciegriffier schriftelijk toestemming tot inzage of wijst de aanvraag af. 
De afwijzing dient de motieven te vermelden. 
Inzage wordt verleend tijdens de kantooruren, na afspraak. 
Raadsleden die binnen de tien dagen na het bericht van de provinciegriffier dat de gevraagde 
dossiers en stukken ter inzage zijn, daarvan geen kennis hebben genomen, worden geacht van hun 
verzoek tot inzage af te zien. 
Artikel 59: 
Wanneer een raadslid inzage vraagt van een bestuursdocument waarover de Provincie beschikt, 
maar dat geen dossier, akte of stuk is die het bestuur van de provincie betreffen of die betrekking 
hebben op aan de deputatie toegewezen taken, wordt deze vraag behandeld overeenkomstig het 
decreet betreffende de openbaarheid van bestuur. 
Artikel 60: 
De met toepassing van dit reglement verkregen bestuursdocumenten mogen niet verspreid worden 
noch gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 
Artikel 61: 
De bepalingen van dit reglement over het inzagerecht zijn ook van toepassing op de 
bestuursdocumenten die door de provinciale administratieve overheid in het provinciaal archief zijn 
neergelegd. 
Artikel 62: 
De provinciegriffier ziet toe op het bijhouden van een register van inkomende en uitgaande stukken 
in de diensten en instellingen van de Provincie. 
Deze registers kunnen door de raadsleden ingezien worden. 
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Artikel 63: 
Elke fractievoorzit(s)ter ontvangt digitaal een afschrift van de notulen van de vergaderingen van de 
deputatie, binnen de 8 kalenderdagen volgend op de goedkeuring ervan. 
Elk raadslid ontvangt op eenvoudig verzoek, gericht tot de provinciegriffier, digitaal het geheel of 
een deel van de goedgekeurde notulen van een vergadering van de deputatie. 
Artikel 64: 
De provincieraadsleden mogen alle inrichtingen en diensten bezoeken die de provincie opricht en 
beheert. 
Zij richten daartoe een verzoek aan de provinciegriffier, die binnen de tien werkdagen antwoordt op 
welk tijdstip en onder welke modaliteiten dat bezoekrecht kan worden uitgeoefend. 
 
Hoofdstuk 11 - De provinciegriffier 
Artikel 65: 
De provinciegriffier woont de zittingen van de provincieraad bij. 
Het is hem/haar toegelaten de vergaderingen van de commissies en van het bureau bij te wonen. 
Artikel 66: 
Hij is belast met het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de raad, met hun 
bewaring, met de ondertekening, samen met de voorzit(s)ter, van de notulen en van alle stukken 
die van de raad uitgaan, met het verzenden van de voor de raad bestemde stukken, het beheer van 
het archief en de aflevering van voor eensluidend verklaarde uitgiften. 
Artikel 67: 
De raadsleden overhandigen aan de provinciegriffier hun geschreven tussenkomsten, de dag zelf 
waarop deze werden uitgesproken. 
Artikel 68: 
De provinciegriffier treft de nodige schikkingen voor het maken en de bewaring van 
geluidsopnamen van de openbare vergaderingen.  
Te dien einde wordt hem/haar personeel en technische apparatuur door de deputatie ter 
beschikking gesteld. 
Elk raadslid krijgt op eenvoudig verzoek toegang tot deze opnamen. 
Artikel 69: 
De verslagen van de openbare vergaderingen en eventueel ook deze van de geheime vergaderingen 
worden door de voorzit(s)ter en de provinciegriffier,in minuut, ondertekend. 
De goedgekeurde minuten worden, ieder jaar, in een boekdeel gebonden. 
 
Hoofdstuk 12 - Politie van de vergaderingen 
Artikel 70: 
De politie van de vergadering behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de voorzit(s)ter. 
Hij/Zij kan, na een voorafgaande waarschuwing, terstond iedere persoon uit de zaal doen 
verwijderen die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of op enigerlei wijze 
wanorde veroorzaakt. De voorzit(s)ter kan bovendien proces-verbaal opmaken tegen de overtreder 
en hem verwijzen naar de politierechtbank. 
Artikel 71: 
Gedurende de vergadering, zal het publiek het stilzwijgen bewaren. 
Eenieder die de vergaderingen van de provincieraad bijwoont en in het bezit is van mobiele 
communicatieapparatuur dient er zorg voor te dragen dat het gebruik ervan de vergaderingen van 
de provincieraad niet stoort. 
Het maken van beeld- of geluidsopnames van de debatten is enkel toegelaten mits toestemming 
van de voorzit(s)ter. 
 
Hoofdstuk 13 - Briefwisseling 
Artikel 72: 
Alle briefwisseling en berichten van 
raadsleden aan de voorzit(st)er van de raad of de provinciegriffier, worden geadresseerd t.a.v. de 
provinciegriffier. 
 
Hoofdstuk 14 – Presentiegeld, reiskosten en vergoedingen 
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Artikel 73: Er wordt aan de provincieraadsleden presentiegeld toegekend voor alle soorten 
vergaderingen zoals die voorkomen op de lijst vastgesteld door de Vlaamse regering. 
Er wordt één presentiegeld per vergadering uitgekeerd, ook als die plaatsvinden op dezelfde dag. Er 
wordt echter geen apart presentiegeld uitgekeerd voor korte vergaderingen met een duur van 
minder dan een half uur, die plaats vinden onmiddellijk aansluitend op of tijdens de schorsing van 
een andere vergadering. 
 
Raadsleden ontvangen een presentiegeld voor elke vergadering van een raadscommissie waarvan 
zij lid zijn en die zij ook effectief bijwonen. Het bijwonen van andere raadscommissies dan deze 
waarvan zij lid zijn, geeft enkel aanleiding tot het ontvangen van een presentiegeld als dit niet tot 
gevolg heeft dat meer dan twee presentiegelden per kalendermaand worden ontvangen voor het 
bijwonen van raadscommissies.  
 
Het presentiegeld bedraagt 124,98 euro gekoppeld aan spilindex 138,01. 
Artikel 74: 
Behalve wanneer de verplaatsing gemaakt wordt met een wagen door de Provincie te hunner 
beschikking gesteld, ontvangen de raadsleden die hun woonplaats hebben op ten minste 5 km van 
de plaats van de vergadering, een vergoeding wegens reiskosten voor het bijwonen van de in 
artikel 73 genoemde vergaderingen. 
Wanneer de verplaatsing met het openbaar vervoer wordt gemaakt, is de vergoeding wegens 
reiskosten gelijk aan de prijs van het reisbiljet 1ste klasse voor de reis van hun woonplaats naar de 
plaats van de vergadering op de lijnen van de openbare vervoerdiensten. 
Wanneer van een eigen wagen gebruik wordt gemaakt, wordt de vergoeding berekend volgens het 
tarief inzake de reiskosten toegekend aan het personeel van de provincie. De reisvergoedingen 
verschuldigd aan de raadsleden zullen uitbetaald worden, samen met de presentiegelden. 
Er wordt maximum één vergoeding voor reiskosten per dag uitgekeerd voor de vergaderingen 
bedoeld in artikel 73.  
Artikel 75: 
De volgende forfaitaire jaarvergoedingen worden toegekend: 
- 10.712,76 euro aan de voorzit(s)ter van de provincieraad; 
- 1.071,28 euro aan de voorzit(s)ters van de raadscommissies; 
- 1.785,46 euro aan de fractievoorzit(s)ters. 
Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex 138,01. 
Indien iemand meerdere van de hierboven genoemde mandaten uitoefent, heeft hij/zij enkel recht 
op de hoogste forfaitaire jaarvergoeding. 
Na elk verlopen kwartaal wordt één vierde van deze jaarvergoeding uitbetaald. 
Artikel 76: 
De ondervoorzit(s)ter van een commissie die een commissievoorzit(s)ter vervangt, ontvangt voor 
de deelname aan deze vergadering een dubbel presentiegeld. Van deze vervanging wordt melding 
gemaakt op de aanwezigheidslijst en in het commissieverslag. 
Artikel 77: 
De leden van het bureau, met uitzondering van de voorzit(s)ter, ontvangen voor hun deelname aan 
de vergaderingen van het bureau een dubbel presentiegeld. 
De voorzit(s)ter ontvangt een dubbel presentiegeld voor het voorzitten van de provincieraad. 
Artikel 78: 
De fracties hebben geen recht op een financiering in toepassing van artikel 38 van het 
provinciedecreet. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de toepassing van het reglement van de 
provincieraad van 27 juni 2002 betreffende de toelagen aan de politieke partijen vertegenwoordigd 
in de provincieraad.  
 
Artikel 2: 
§ 1. De artikelen 73 tot en met 78 van het huishoudelijk reglement hebben uitwerking vanaf 1 

december 2006. De artikelen 74 en 75 van het reglement van orde van de provincieraad van 
18 december 1997, worden met ingang van dezelfde dag opgeheven. Hetzelfde geldt voor de 
besluiten van de provincieraad van 27 november 1997 houdende vaststelling van het 
presentiegeld van de provincieraadsleden en van de jaarlijkse vergoedingen van de voorzitter, 
de leden van het bureau en de voorzitters en ondervoorzitters van de commissies. 
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§ 2. De overige artikelen van het huishoudelijk reglement hebben uitwerking met ingang van heden. 

Het reglement van orde van de provincieraad van 18 december 1997 wordt met ingang van 
dezelfde dag opgeheven. 

 
Brugge, 1 maart 2007. 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jean de Bethune 
 
45. Goedkeuring van het reglement tot vervanging van de provinciegriffier en de 
financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering 
 
Brugge, 6 juni 2007 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 180 van het provinciedecreet wordt het reglement tot vervanging van de 
provinciegriffier en de financieel beheerder bij hun afwezigheid of verhindering van 24 mei 2007 
bekend gemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier, De Gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, meer bepaald op de artikelen 43, 78 en 
79;  

 Overwegende dat in spoedeisende gevallen door de deputatie een waarnemend 
provinciegriffier of een waarnemend financieel beheerder kan aangesteld worden; dat die 
aanstelling vervalt als ze niet bekrachtigd wordt in de eerstvolgende vergadering van de 
provincieraad;  
Overwegende dat de provinciegriffier en financieel beheerder door een waarnemend 
provinciegriffier of waarnemend financieel beheerder vervangen kunnen worden bij hun 
afwezigheid of verhindering van minder dan drie maanden respectievelijk vervangen moeten 
worden bij afwezigheid of verhindering van meer dan drie maanden;  

 Overwegende dat de bevoegheid van de provincieraad tot aanstelling van een waarnemend 
provinciegriffier of waarnemend financieel beheerder gedelegeerd kan worden aan de 
deputatie ;  

 Overwegende dat deze delegatie, met het oog op een flexibele en efficiënte werkwijze, 
aangewezen is bij kortere afwezigheden van de provinciegriffier of de financieel beheerder 
naar aanleiding van onder meer verlof of ziekte; 

 Overwegende dat het bij een afwezigheid of verhindering van de provinciegriffier of van de 
financieel beheerder die langer duurt dan drie maanden of bij vacature van de functie 
aangewezen is om de bevoegdheidsregeling voorzien in art. 78, §2, 2de lid en art. 78, §3 
van het provinciedecreet te behouden en niet te delegeren;  

 Overwegende dat de waarnemend provinciegriffier en de waarnemend financieel beheerder 
moeten voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt dat zij waarnemen; 
dat de Provincieraad bij de delegatie aan de deputatie strengere voorwaarden kan opleggen 
voor regeling van de vervanging en de uitoefening van het ambt; dat het aangewezen is dat 
de waarnemend en vervangend provinciegriffier een statutair personeelslid is, in vast 
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verband benoemd in de graad van financieel beheerder, bestuursdirecteur of directeur en 
dat de waarnemend en vervangend financieel beheerder een statutair personeelslid is, in 
vast verband benoemd in de graad van bestuursdirecteur, directeur of adjunct-adviseur;  

 Overwegende dat de mandaathouders belast zijn met een bijzondere, in de tijd beperkte 
opdracht, waarvan de concrete afspraken en arbeidsvoorwaarden schriftelijk worden 
vastgelegd in een afsprakennota met de deputatie; dat deze opdracht niet verenigbaar is 
met andere tijdelijke opdrachten in een waarnemende of vervangende functie; dat het dan 
ook aangewezen is om alle mandaathouders uit te sluiten bij de vervanging van 
provinciegriffier of financieel beheerder. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
§1. Als de afwezigheid of verhindering van de provinciegriffier respectievelijk de financieel 
beheerder drie maanden of minder duurt, kan de deputatie één (of meerdere) vervangend(e) 
provinciegriffier(s) respectievelijk één (of meerdere) vervangend(e)financieel beheerder(s) 
aanstellen of één waarnemend provinciegriffier respectievelijk financieel beheerder.  
§2. In geval de deputatie een waarnemend provinciegriffier of financieel beheerder aanstelt, 
beschikt deze vervanger over alle bevoegdheden, verbonden aan het ambt. Zij moeten voldoen aan 
de voorwaarden voor de uitoefening van het ambt.  
§3. In geval de deputatie een (of meerdere) vervanger(s) aanstelt bepaalt zij tevens welke 
bevoegdheden, verbonden aan het ambt van provinciegriffier of financieel beheerder door de 
vervanger(s) worden uitgeoefend.  
Artikel 2: 
De waarnemend provinciegriffier en de vervangend(e) provinciegriffier(s) moeten statutair 
benoemd zijn in vast verband in de graad van financieel beheerder, bestuursdirecteur of directeur. 
De personeelsleden, belast met een mandaat komen niet in aanmerking.  
Artikel 3: 
De waarnemend financieel beheerder en de vervangend(e) financieel beheerder(s) moeten statutair 
benoemd zijn in vast verband in de graad van bestuursdirecteur, directeur of adjunct-adviseur. De 
personeelsleden, belast met een mandaat komen niet in aanmerking.  
Artikel 4: 
Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2007.  
 
Brugge, 24 mei 2007. 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jean de Bethune 
 
46. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2007. 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2007-PG 
 
Brugge, 14 juni 2007. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest en de 
50ste verjaardag van het Verdrag van Rome op 21 juli 2007 in de kerken van de gemeenten in onze 
provincie een Te Deum zal worden gezongen. 
 
Indien andere godsdiensten mij zouden meedelen dat zij ter gelegenheid van dit feest een 
plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens meedelen aan de lokale besturen. 
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Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
47. Consulaten Republiek Filippijnen 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2007-PG 
 
Brugge, 14 juni 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

 De heer ROY B. ECREALA benoemd is tot beroepsconsul van de Republiek Filippijnen te 
Brussel met als consulair ressort gans België. 

 
De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde personen in de uitoefening van hun functie 
maximaal te ondersteunen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 13 van 6 augustus  2007 

 

53. Ministeriële omzendbrief BB-2007/04 betreffende de vrijgave van de borg 

 van de penningmeesters. 

54.  Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding. 

55.  Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding. 

56. Eredienstbesturen – financieel beheer. 

57.  Toegangsreglement provinciaal Natuurpark Zwin. 
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53. Ministeriële omzendbrief BB-2007/04 betreffende de vrijgave van de borg van 

de penningmeesters. 

 

Dienst en referte : ABB – Financiën Eredienst – AZ/07/1 

 

Brugge, 16 juli 2007 

 

Aan de representatieve organen van de erkende erediensten 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de voorzitters van de besturen van de erediensten in West-Vlaanderen 

Aan de voorzitters van de centrale besturen van de erediensten in West-Vlaanderen 

 

Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de omzendbrief d.d. 8 juni 2007, van de 

Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering betreffende 

de vrijgave van de borg van de penningmeesters. 

Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2007 (blz. 37978 t.e.m. 

37979). 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

De Gouverneur, 

(Get.) Paul Breyne 

 

 

54. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding 

 

Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat    DPV/VB – nr. P/B/2007/1A 

 

Brugge, 20 juli 2007 

 

 

Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie 

 

In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 

opgesomde gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard 

bekendgemaakt. 

 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

De Gouverneur 

Paul  Breyne 

 

 

 

Gemeente 

 

Omschrijving 

datum  

gemeente- 

raadsbesluit 

Beernem Aanpassing huishoudelijk reglement van het ontmoetingscentrum 

„De Kleine Beer‟. 

20/11/2006 
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Beernem Aanpassing tarieven voor het gebruik van de infrastructuur van het 

ontmoetingscentrum „De Kleine Beer‟. 

20/11/2006 

Beernem Vaststelling huurprijs voor het gebruik van het audiovisueel 

materiaal in het ontmoetingscentrum „De Kleine Beer‟ – aanvulling. 

20/11/2006 

Blankenberge Invoering en aanpassing gecoördineerde reglementering m.b.t. het 

strand en duin. 

24/04/2007 

Brugge Aanpassing van het gemeentelijk reglement op het gebruik van de 

openbare weg door opstelling van losse terrassen. 

30/01/2007 

De Haan Herziening reglement betreffende de organisatie van de openbare 

markten gemeente De Haan. 

29/03/2007 

De Haan Algemeen gemeentelijk politiereglement – Wielingenbad, 

Wielingencentrum en Sporthal – wijziging. 

10/05/2007 

De Panne Algemeen gemeentelijk politiereglement : reinheid en milieuzorg, 

afdeling wildplassen – aanpassing. 

24/04/2007 

De Panne Gemeentelijke administratieve sancties : uitbreiding en aanpassing 

van het algemeen gemeentelijk politiereglement. 

24/04/2007 

De Panne Algemeen gemeentelijk politiereglement : aanpassing regelgeving 

inzake het privatief gebruik van de openbare weg. 

19/06/2007 

Gistel Gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen – hervaststelling. 07/12/2006 

Ieper Aanpassing algemeen politiereglement : invoeren van het 

aanklampverbod aan handelszaken. 

04/12/2006 

Ieper Aanpassing van het gemeentelijk reglement betreffende de 

voorwaarden voor het plaatsen van terrassen. 

02/04/2007 

Ieper Wijziging algemeen politiereglement met betrekking tot het 

nachthengelen langs de vestinggrachten. 

04/06/2007 

Ingelmunster Hervaststelling politiereglement van toepassing bij verkiezingen. 

 

15/05/2007 

Izegem Aanpassing van het gecoördineerd stedelijk politiereglement – 

invoering administratieve sancties. 

05/03/2007 

Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement – aanpassen hoofdstuk 37 

– Sportzalen. 

07/05/2007 

Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement – aanpassen hoofdstuk 21 

– Reinheid. 

07/05/2007 

Koksijde Gemeentelijke administratieve sancties – uitbreiding met 

administratieve sanctionering van wildplassen. 

07/05/2007 

Koksijde Algemeen gemeentelijk politiereglement – aanpassen hoofdstuk 25 

– Strandcabines. 

12/06/2007 

Koksijde  Gemeentelijk reglement op de openbare markten te Koksijde – 

wijziging. 

12/06/2007 

Kortemark Politiereglement betreffende het privatief gebruik van de openbare 

weg. 

07/05/2007 

Lendelede Gebruikersreglement Gemeenschapscentrum Lendelede – 

vaststelling. 

09/05/2007 

Lichtervelde Politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen en 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – aanpassing. 

18/12/2006 

Lichtervelde Hervaststelling huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke 

buitenschoolse kinderopvang “De Duiventil. 

29/05/2007 

Lichtervelde Goedkeuring reglement organisatie van kermisactiviteiten en 

ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 

en op het openbaar domein buiten openbare kermissen. 

29/05/2007 

Mesen Aanpassing van het gemeentelijk reglement op het gebruik van 

foorkasten. 

30/04/2007 
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Mesen Wijziging van het gemeentelijk reglement op het gebruik van de 

gemeentelijke culturele centra.. 

04/06/2007 

Moorslede Aanpassing gebruiksreglementen GC De Bunder , ‟t Torreke en 

D‟oude schole. 

19/02/2007 

Nieuwpoort Verordening op het aanbieden van afvalstoffen en inzamelen van 

huishoudelijke afvalstoffen. Hervaststelling. 

24/05/2007 

Oostende Wijziging van de stedelijke verordening betreffende de dieren. 

 

21/12/2006 

Oostende Wijziging van de stedelijke verordening betreffende strand en 

duinen. 

21/12/2006 

Oostende Wijziging van de stedelijke verordening op het privatief gebruik van 

het openbare domein. 

24/03/2007 

Oostrozebeke Algemeen politiereglement – gebruik van de gemeentelijke culturele 

infrastructuur : wijziging. 

12/04/2007 

Poperinge Aanpassing huishoudelijk reglement op het gebruik van de stedelijke 

sportzone 

30/11/2006 

Zedelgem Verordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging – 

aanpassing. 

22/02/2007 

 

 

55. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 

 

Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat  DPV/VB – nr. P/B/2007/1B 

 

Brugge, 20 juli 2007 

 

Ter kennisgeving aan de leden van de Bestendige Deputatie 

 

In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 

opgesomde tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

De Gouverneur 

Paul  Breyne 

 

A. Vastgesteld door de gemeenteraad overeenkomstig art. 119 van de nieuwe 

gemeentewet. 

 

 

 

Gemeente 

 

Omschrijving 

datum  

gemeente- 

raadsbesluit 

Anzegem Verordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen n.a.v. de 

verkiezingscampagne voor de federale verkiezingen van 10 juni 2007. 

02/05/2007 

Blankenberge Verordening i.v.m. het maken van propaganda n.a.v. de federale 

verkiezingen van 10 juni 2007. 

24/04/2007 

Blankenberge Verordening betreffende het instellen van een sluitingsuur voor de 

nachtwinkels in de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 augustus 

2007. 

05/06/2007 

Bredene Reglement inzake standplaatsrechten op de wekelijkse dinsdagmarkt te 

Bredene tijdens het jaar 2007. 

13/11/2006 
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Brugge Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde en rust 

n.a.v. de Gouden Boomstoet op zaterdag 25 en zondag 26 augustus 

2007. 

29/05/2007 

Diksmuide Verordening houdende de beperking op de ambulante handel en het 

vragen van inkomgelden op en langs de openbare weg ter gelegenheid 

van het Natour Broker Criterium op dinsdag 31 juli 2007. 

25/06/2007 

Heuvelland Verordening houdende beperkingen op de leurhandel ter gelegenheid 

van de Belcanto-Classic op 27 augustus 2007. 

23/04/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter 

gelegenheid van de “Ypres Westhoek Rally” te Heuvelland op vrijdag 22 

juni 2007 en zaterdag 23 juni 2007. 

21/05/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter 

gelegenheid van de testrit “Ypres Westhoek Rally” te Heuvelland op 

donderdag 21 juni 2007. 

21/05/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het schilderen op de openbare weg ter gelegenheid 

van de testrit “Ypres Westhoek Rally” te Heuvelland op donderdag 21 

juni 2007. 

21/05/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het schilderen op de openbare weg ter gelegenheid 

van de “Ypres Westhoek Rally” te Heuvelland op vrijdag 22 juni 2007 

en zaterdag 23 juni 2007. 

21/05/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het Folkfestival Dranouter van 31 juli 2007 tot 6 

augustus 2007 : maatregelen op de muziek en op het gebruik van 

glazen. 

25/06/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het Folkfestival Dranouter van 31 juli 2007 tot 6 

augustus 2007 : maatregelen op de leurhandel en reclame. 

25/06/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het Folkfestival Dranouter 2007 : maatregelen 

inzake bewaking. 

25/06/2007 

Heuvelland Verordening n.a.v. het Folkfestival Dranouter van 2 augustus 2007 tot 6 

augustus 2007 : maatregelen inzake campings. 

25/06/2007 

Hooglede Verordening houdende het verbod van ambulante handel van maandag 

22/01/2007 tot zondag 28/01/2007 n.a.v. de Wereldkampioenschap 

Veldrijden te Hooglede/Gits op 27/01/2007 en 28/01/2007. 

19/12/2006 

Hooglede Verordening inzake mobilhomes van kracht van woensdag 24/01/2007 

tot en met maandag 29/01/2007 n.a.v. de Wereldkampioenschap 

Veldrijden te Hooglede/Gits op 27/01/2007 en 28/01/2007. 

19/12/2006 

Ieper Verordening houdende maatregelen n.a.v. de 100-dagenviering te Ieper 

op 15 en 16 februari 2007. 

05/02/2007 

Ieper Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten, 

alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de 

openbare weg ter gelegenheid van de Belgium Ypres Westhoek Rally op 

22 en 23 juni 2007. 

04/06/2007 

Kortrijk Verordening met betrekking tot éénmalige of bijkomende commerciële 

of publicitaire activiteiten n.a.v. de ronde van Vlaanderen op 8 april 

2007. 

12/02/2007 

Langemark-

Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 

en langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. de KLJ-

eindejaarsfuif op 23/12/2006 enerzijds en n.a.v. de 

cyclocrosswedstrijden op 13/01/2007 anderzijds. 

18/12/2006 
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Langemark-

Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de wielerwedstrijd “Ronde van Frankrijk” op 9 juli 

2007 en verordening betreffende de beperking op de ambulante 

activiteiten op en langs de openbare weg tijdens de fietstocht te 

Langemark-Poelkapelle op 14 juli 2007. 

21/05/2007 

Langemark-

Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de Ijzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 19 

augustus 2007. 

25/06/2007 

Lichtervelde Verordening op de organisatie van evenementen n.a.v. de doortocht 

Ronde van Frankrijk op maandag 9 juli 2007. 

29/05/2007 

Moorslede Verordening inzake beperkingen op de ambulante activiteiten en 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter 

gelegenheid van de 6e rallysprint van Moorslede op 18 maart 2007. 

19/02/2007 

Moorslede Verordening met betrekking tot het rijden van verkenningsritten n.a.v. 

de 6e rallysprint van Moorslede op 18 maart 2007. 

19/02/2007 

Nieuwpoort Verordening doortocht Ronde van Frankrijk op 9 juli 2007. 

 

24/05/2007 

Poperinge Verordening n.a.v. de 100-dagenviering op vrijdag 16/02/2007. 25/01/2007 

Poperinge Verordening n.a.v. het carnaval van zondag 18/03/2007 tot en met 

maandag 19/03/2007. 

08/03/2007 

Tielt Verordening houdende de verkenningen, het verbod tot het opstellen 

van tenten, kramen, voertuigen met het oog op verkoop van eet- en 

drinkwaren langs het parcours van de KP‟s en binnen een straal van 

500 m van het parcours van de TAC-rally op 7/04/2007, alsook het 

verbod op de verkoop en het verbruik van alcoholische dranken op de 

KP‟s en in de onmiddellijke omgeving ervan. 

08/03/2007 

Tielt Verordening n.a.v. de Europafeesten op 5,6,7,8 en 9 juli 2007 en de 11 

juli-viering 2007. 

05/07/2007 

Torhout Verordening inzake de openbare orde en rust n.a.v. de organisatie van 

de Ronde van Vlaanderen op zondag 08/04/2007. 

29/01/2007 

Torhout Verordening houdende veiligheidsmaatregelen n.a.v. de carnavalviering 

op 11 maart 2007. 

26/02/2007 

Wervik Verordening n.a.v. muziekoptredens georganiseerd door Rock op het 

Plein op 17 en 18 augustus 2007. 

03/07/2007 

Wervik Verordening op het houden van ambulante activiteiten n.a.v. de 

wielerwedstrijd „Omloop van de Grensstreek‟ op 21 augustus 2007. 

03/07/2007 

Wevelgem Verordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van 

sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag 

14/10/2006 op zondag 15/10/2006 en gedurende de nacht van 

maandag 25/12/2006 op dinsdag 26/12/2006. 

13/10/2006 

Zonnebeke Verordening op het uitvoeren van service n.a.v. de 33e twaalf uren van 

Wervik op zaterdag 26 mei 2007. 

14/05/2007 

Zonnebeke Verordening n.a.v. de verkenningen van de wedstrijd ter gelegenheid 

van de 33e twaalf uren van Wervik te Zonnebeke op 26 mei 2007. 

14/05/2007 

Zonnebeke Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten langs 

de openbare weg ter gelegenheid van de 33e twaalf uren van Wervik te 

Zonnebeke op 26 mei 2007. 

14/05/2007 

Zonnebeke Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en 

alcoholverbruik langs de openbare weg ter gelegenheid van de 

heksenstoet en bijhorend avondprogramma te Beselare op 29 en 30 juli 

2007. 

11/06/2007 

Zonnebeke Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten, 

openbare orde en onderhoudswerken (servic) aan rallyvoertuigen langs 

de openbare weg ter gelegenheid van de “Ypres Westhoek Rally” te 

Zonnebeke op 22 juni 2007. 

11/06/2007 
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B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe 

gemeentewet. 

 

 

 

Gemeente 

 

Omschrijving 

datum besluit 

burgemeester 

Harelbeke Verordening houdende het verbod tot toegang tot het wateroppervlak 

van het Gavermeer alsook een algemeen visverbod. 

21/03/2007 

Ichtegem Verordening ter vrijwaring van de openbare orde en het leefmilieu voor 

en tijdens de federale verkiezingen van 10 juni 2007. 

04/06/2007 

Langemark-

Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten, 

alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs 

de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de “Belgium Ypres 

Westhoek Rally 2007/Ypres Historic Rally 2007” op 22 juni 2007. 

(aktename door de gemeenteraad op 25 juni 2007) 

22/05/2007 

Poperinge Verordening op het voeren van propaganda voor de verkiezingen van 

het federaal parlement op 10 juni 2007. 

03/05/2007 

Roeselare Verordening inzake het vaststellen van het einduur van de 

geluidsuitzendingen tijdens het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 

11 juli 2007. 

23/04/2007 

Roeselare Verordening inzake het vaststellen van het einduur van de 

geluidsuitzendingen tijdens de Roeselaarse Parkconcerten in juli en 

augustus 2007. 

08/05/2007 

Roeselare Verordening inzake de ambulante handel tijdens de kermisdagen van 

de Grote Kermis van dinsdag 21 augustus 2007 tot en met woensdag 

29 augustus 2007. 

10/07/2007 

 

 

 

56. Eredienstbesturen – financieel beheer 

 

Dienst en referte : ABB – Financiën Eredienst – AZ/07/1 

 

 

Brugge, 25 juli 2007 

 

 

 

Aan het representatief orgaan van de Rooms-katholieke, de Protestantse, de Anglicaanse en 

de Israëlitische eredienst 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de voorzitters van de besturen van de eredienst in West-Vlaanderen 

 

 

 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer U hierbij, voor verder gevolg, de tekst de bezorgen van mijn omzendbrief in 

verband met de in rand vermelde aangelegenheid. 

 

Met de meeste hoogachting, 
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Paul Breyne 

Gouverneur 

 

 

 

 

Agentschap voor Binnenlands Bestuur 

Afdeling West-Vlaanderen 

Burg 4, 8000 Brugge 

Tel. 050 40 56 11 - Fax 050 40 56 00 

binnenland.westvlaanderen@vlaanderen.be 

vragen naar / e-mail Susy Vlamynck, susy.vlamynck@bz.vlaanderen.be 

Telefoon: 050/40 56 68 

ons kenmerk: Fin. Erediensten 

25 juli 2007 

 

 

 

Aan de representatieve organen van de Rooms-  Katholieke, de Protestantse, de Anglicaanse 

en de  Israëlitische eredienst 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de voorzitters van de besturen van de  eredienst in West-Vlaanderen 

 
 
Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Betreft Erediensten – financiëel beheer 

 

Via deze omzendbrief vestig ik opnieuw de aandacht erop dat begrotingswijzigingen 2007 

uiterlijk op 15 november 2007 op het Agentschap Binnenlands Bestuur – Afdeling West-

Vlaanderen – Burg 4 te 8000 – BRUGGE moeten ingediend zijn, weliswaar voorzien van het 

advies of adviezen van de gemeenteraad of gemeenteraden. 

Begrotingswijzigingen die na deze datum worden ingestuurd zullen niet meer voor 

goedkeuring aan de deputatie worden voorgelegd. U mag immers niet uit het oog verliezen 

dat de ingestuurde begrotingswijzigingen door mijn diensten ook nog naar het bisdom moeten 

worden gestuurd voor advies. 

 

In verband met een “intergemeentelijk” bestuur van de eredienst deel ik u mee dat wanneer 

aan de hoofdgemeente een begrotingswijziging wordt bezorgd, dient deze hoofdgemeente 

onmiddellijk bij ontvangst een exemplaar door te sturen aan de andere bevoegde gemeente 

of gemeenten, teneinde het advies van de gemeenteraad of gemeenteraden te verkrijgen. Om 

te beletten dat de door de hoofdgemeente aangeschreven gemeente of gemeenten mij 

rechtstreeks het gevraagde advies of adviezen toesturen zonder dossier, dient de 

hoofdgemeente deze aangeschreven gemeente of gemeenten te verzoeken het advies terug 

te sturen aan de hoofdgemeente. Pas wanneer het advies of alle adviezen zijn ingewonnen 

door de hoofdgemeente dient het dossier in de vereiste aantal exemplaren, tezamen met het 

advies van alle bevoegde gemeenteraden, overgemaakt te worden aan mijn diensten. Het 

mailto:susy.vlamynck@bz.vlaanderen.be
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aantal exemplaren van de begrotingswijziging bedraagt vier, vijf of zes, naargelang het gaat 

om één, twee of drie bevoegde gemeenten. 

 

Ik reken op uw medewerking om de voorgestelde timing te respecteren. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

(Get.) Paul BREYNE, 

Gouverneur. 

 
 

57. Toegangsreglement provinciaal Natuurpark Zwin 

 

Dienst en referte : Groendienst, GD_TB_03_ZWI_0701 

 

Brugge, 16/07/2007 

 

 

Mevrouwen 

Mijne heren, 

 

In opdracht van de Provincieraad van West - Vlaanderen wordt het volgende besluit (met 

bijlage) bekendgemaakt in verband met het toegangsreglement voor het provinciaal 

Natuurpark Zwin:  

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de toegang voor de bezoekers voor het provinciaal 

Natuurpark Zwin te regelen; 

 

Gelet op artikel 42 van het provinciedecreet; 

 

Op voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT:  

 

Artikel 1: 

Het hiernavolgende reglement wordt aangenomen. 

Artikel 2: 

Dit reglement treedt in werking van zodra het in het bestuursmemoriaal is gepubliceerd. 

 

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gedeputeerde  

(get.) Hilaire Ost           (get.) Jan Durnez 

 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 

Toegangsreglement. 
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Artikel 1 

Voor het provinciaal natuurpark Zwin gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke-

Heist gelden voor de bezoekers onverminderd de wettelijke en andere reglementaire 

beschikkingen, de navolgende bepalingen: 

1.Het natuurpark is enkel toegankelijk voor wandelaars tijdens de openingsuren via de 

hoofdingang waar men een inkombewijs moet aanschaffen, dat bij controle moet vertoond 

worden.  Dit geldt evenzeer voor ochtend- en avondwandelingen die door of in samenspraak 

met het Natuurpark Zwin worden georganiseerd.  

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor vogeltellingen of ander wetenschappelijk 

onderzoek; dit enkel na voorafgaandelijk overleg en mits officiële toestemming. Honden 

moeten aan de leiband gehouden worden. 

2.Het is verboden gelijk welke handeling te stellen waardoor het oorspronkelijk karakter zou 

worden verstoord of waardoor enige beschadiging of vernietiging zou ontstaan, hetzij aan de 

vogels, beplantingen, gewassen, vruchten en de natuur, hetzij aan gelijk welke roerende en 

onroerende voorwerpen die zich in het natuurpark bevinden; 

3. Er mag binnen het natuurpark niet worden geleurd noch koopwaren worden uitgestald, 

noch verkocht, noch bij wijze van reclame worden aangeboden, tenzij op de verkoopspunten 

die door de Provincie zelf worden georganiseerd. 

4.Het is verboden vuur te maken, te roken, te baden, zich buiten de wegen en paden te 

bevinden en met om het even welk middel de waters te betreden, zelfs bij vriesweer. Het 

plukken van bloemen of planten, het verzamelen van droog hout, strooisels, droge bladeren, 

bos- of bladgrond of het weghalen ervan is verboden, behalve indien dit deel uitmaakt van 

een natuureducatieve activiteit die vanuit het Provinciaal Natuurpark Zwin wordt 

georganiseerd.  

Ook het voederen van dieren en achterlaten van dieren en planten is verboden.  Op deze 

laatste bepaling geldt een uitzondering: nl. het achterlaten van hulpbehoevende dieren die, 

met het oog op verzorging in een vogelopvangcentrum, worden gedeponeerd in het daartoe 

voorziene luik aan de inkom  

5.De afvalbakken zijn bestemd voor kleine hoeveelheden van passanten en bezoekers van het 

natuurpark.  Het is verboden om afval van huishoudelijke, kampeer- of bedrijfsactiviteiten 

achter te laten in of bij de vuilnisbakken 

6. een behoorlijke kledij wordt vereist; 

7.het publiek moet zich gedragen naar de richtlijnen die hen door middel van aanmaningen 

van het domeinpersoneel, door borden of enig ander middel op een behoorlijke wijze worden 

meegedeeld. 

Artikel 2 

Onverminderd de toepassing van strengere straffen bepaald door wettelijke of reglementaire 

beschikkingen, worden de inbreuken op onderhavig reglement gestraft met politiestraffen, 

ongeacht de schadevergoeding die kan geëist worden indien daartoe grond bestaat. 

Artikel 3 

Zijn bevoegd tot het vaststellen van de overtredingen van dit reglement en tot het opstellen 

van de desbetreffende processen-verbaal: 

1. de leden van de plaatselijke en federale politie; 

2. de beëdigde wachters van de provinciale domeinen en groene assen. 

3. de beëdigde natuurwachters en boswachters van het Agentschap Natuur en Bos van het 

Vlaamse Gewest 

Artikel 4 

De Deputatie of haar gevolmachtigde(n) kan voor personen, groepen, verenigingen of 

bedrijven afwijkingen op hoger vermelde verbods- of gebodsbepalingen toestaan, voor 

bepaalde tijdelijke gebruiksvergunningen een vergoeding eisen of bijkomende voorwaarden 

opleggen.  

Aanvragen dienen te worden gericht aan de Provincie West-Vlaanderen, Groendienst, Koning 

Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge. 

Artikel 5 

Iedere bezoeker is overeenkomstig de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk 

Wetboek verantwoordelijk voor de schade door hem veroorzaakt. Verenigingen kunnen als 
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zodanig verantwoordelijk gesteld worden. De Leraars, leiders of monitoren van school-, 

jeugd- en andere groepen zijn verantwoordelijk voor de personen die onder hun leiding staan. 

Artikel 6 

Elke beschadiging van provinciale eigendommen geeft aanleiding tot betaling van een 

vergoeding gelijk aan de herstellingskosten of de kosten van vervanging van het beschadigde. 

Artikel 7 

Door het eenvoudig feit van hun verblijf in de bovenvermelde parkdomeinen verklaren de 

bezoekers zich te onderwerpen aan alle beschikkingen van onderhavig reglement en 

inzonderheid zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid inzake de schade 

toegebracht aan de beplantingen, gebouwen, installaties, goederen en tegenover derden. 

Tevens ontslaan zij de provincie van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van hen. 

 

 

 

Gedaan te Brugge, 21 juni 2007 

 

De provinciegriffier,                                          De voorzitter, 

 

 

Hilaire Ost                                                       Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14  van 24 augustus  2007 

 

58.  Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van 

 de studiebeurzen 2007-2008. 
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58. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 

studiebeurzen 2007-2008. 

 

Vl. Gem.  

 

Brugge, 7 augustus 2007 

 

Mevrouw, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer u hierbij een bericht vanwege de Provinciale Commissie voor 

studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen mee te delen. 

 

Hoogachtend, 

 

De gouverneur 

Paul BreyneE 

 

 

STUDIEBEURZEN 

TE BEGEVEN STUDIEBEURZEN 

 

De Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de 

belanghebbende 

dat de volgende beurzen  voor het schooljaar 2007-2008 te begeven zijn: 

 

VERENIGDE STICHTING BALANCK en VAN DER HALLE 

 

Een beurs van 60 euro ten voordele van: 

 

1. de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor 

normaalstudies. 

2. de bloedverwanten van de stichter Van der Halle en bij dezer onstentenis voor alle weinig 

bemiddelde Belgen,voor studies in de oude humaniora. 

 

STICHTING BRASSEUR 

 

Een beurs van 55 euro voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele 

van een jongeling uit Oostende. 

 

VERENIGDE STICHTING BEUNEKIN-LIEBAERT-LOOTENS en WYTS 

 

Een beurs van 50 euro ten voordele van: 

 

1. een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies. 

2. de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies. 

3. Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en beroepsstudies. 

 

VERENIGDE STICHTING CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENS-VANDENBERGHE-VANHULLE 

en 

VAN THEIMSICKE 

 

Een beurs van 105 euro ten voordele van: 

 

1. de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor de 

middelbare of beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de 

geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, ouders 



 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 – 2007           

 

116 

van de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van die stichter , 

voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte voorbereidend tot de 

godgeleerdheid; de jongens en de meisjes bloedverwanten van de stichter Vandenberghe, 

met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minst bemiddelden, voor de 

studies in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde ; de jongens, 

naaste bloedverwanten van de stichter Vanhulle, voor de studies in de oude humaniora, 

vanaf de 4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten; de jongens van 

Brugge voor alle hogere studies. 

 

2. de weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en beroepsstudies; de 

jongens en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht van voorkeur voor de 

minst bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte,de 

godgeleerdheid , de rechten en de geneeskunde , de weinig bemiddelde jongens van Ieper 

voor studies in de rethorika, de wijsbegeerte , de godgeleerdheid en de rechten. 

 

3. Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder bemiddelden, 

voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en 

de geneeskunde. 

 

VERENIGDE STICHTING DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER 

 

Een beurs van 75 euro te voordele van: 

 

1. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze ontstentenis, van een jongeling uit 

Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere studies. 

 

2. de bloedverwanten van de stichter De Coster of van een jongeling uit Diksmuide, voor 

hogere studies. 

 

3. De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge, voor de 

studies in  de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. 

 

STICHTING DE CANDT-DE CORTWILLE 

 

Een beurs van 105 euro ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij 

ontstentenis, van een jongeling geboren te Veurne, of van iedere Belg voor drie jaar studies 

in de rechten. 

 

STICHTING DE GEEST 

 

Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij 

deze ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden. 

Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de 

humaniora. Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1 september 

2007. 

 

STICHTING DE MEYER en VAN VUURSBROECK 

 

Een beurs van 115 euro voor studies in de oude of moderne humaniora en voor alle hogere 

studies ten voordele van:                           

 

1. Weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het geslacht van 

Elisabeth VanVuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, respectievelijk moeder en oom 

van de stichter Steven De Meyer, de weinig bemiddelde jongens, geboren te Tielt, 

behorende tot het geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck, voornoemd, of van Victor De 

Meyer, vader van genoemde stichter, en de weinig bemiddelde jongens, geboren te Gent 

of in de aanpalende gemeenten, behorende tot het geslacht Lieven van Tessels. 
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2. De weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4de humaniora + 3 jaar 

hogere studies + eventueel 1 jaar). 

 

 

STICHTING DEMEULENAERE 

 

Vijf beurzen van 230 euro ieder ten voordele van de bloedverwanten van de stichter voor de 

studies in de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. 

 

STICHTING FLANNEEL 

 

Een beurs van 70 euro ten behoeve van een jongeling van Brugge voor studies in de 

wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. Het bedrag van de beurs 

wordt teruggebracht op 37 euro voor studies in de humaniora. 

 

 

 

STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTIJNE 

 

Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter met recht 

van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelden voor studies in de oude 

humaniora en subsidiair voor beroepsstudies. 

 

STICHTING VAN DER WEERDE 

 

Een beurs van 65 euro voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de 

godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde ten voordele van weinig bemiddelde 

jongelieden van Brugge of Aalst. 

 

STICHTING GHEKIERE 

 

- Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24 december 1969, afgeleverd op 21 

januari 1985 door notaris Van  Soest te Hasselt, zal de Provinciale Commissie voor 

studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987 jaarlijks 

maximum 3 beurzen van minimum 250 euro toekennen. 

 

- Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de 

broeders van de stichter om het even in welke graad, zo meisjes als jongens, die hogere 

studies doen, dit is vanaf hun 18de jaar in een wettig erkende school in binnen- als 

buitenland. 

 

- Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist  de Commissie  bij het toekennen van 

de beurzen voorrang te verlenen aan de kandidaten van wie de ouders in het 

laatstgekende aanslagjaar, over het kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen moet 

blijken uit een officieel attest.        

 

Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest gevoegd worden betreffende de 

laatstgekende netto inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger van de 

kandidaat. 

 

De aanvragen tot het bekomen van de voormelde beurzen moeten bij gefrankeerde brief aan 

de Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen, Burg 4, te 

Brugge voor 31 oktober 2007 gezonden worden. 

 

De aanvragen moeten volgende aanwijzingen bevatten: 
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1. de stichting waarvoor men een beurs aanvraagt. 

2. de naam, de voornamen van de aanvrager, alsmede het beroep van zijn ouders.  

3. in welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs verzoekt, alsook  de aard van de 

studies. 

4. Bij de aanvraag dient eveneens een schoolattest gevoegd, waaruit blijkt welke studies 

zullen gevolgd worden in het school- of  academiejaar waarvoor de beurs wordt 

aangevraagd. 

5. De andere beurzen of openbare toelagen welke de verzoeker geniet. Indien hij er geen 

geniet zal hij het uitdrukkelijk vermelden. 

 

Bij de aanvragen moeten gevoegd worden: 

De geboorteakte van de aanvrager, een getuigschrift van goed gedrag en zeden door de 

gemeenteoverheid van de woonplaats van de ouders van de verzoeker afgeleverd, een 

getuigschrift van het schoolhoofd, stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van 

de beurs bewijzen of andere titels, die op de beurs recht geven. 

 

Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de stichter, moeten de bewijsstukken 

vergezeld gaan van een stamboom in tweevoud opgemaakt en bij iedere aanvraag gevoegd 

zijn. 

 

De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één  

te kunnen bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor ieder aangewezen stichting 

indienen: zij zullen namelijk de dagtekening en de plaats van hun geboorte er in vermelden 

en volgens het geval de studies welke zij gedurende het schooljaar 2007-2008 doen. 

 

Namens de Provinciale Commissie 

De secretaris      De voorzitter 

(get.) C.Catry      (get.) G.Roets-Denolf   

  

   

          



 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 15 – 2007           

 

119 

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 15 van 20 september  2007 

 

59.  19 juli 2007 – Omzendbrief BB-2007/07 betreffende instructies voor het 

 opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de 

 gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het 

 Vlaamse Gewest. 

60. Omzendbrief BB 2007/05 – Tuchtprocedure voor mandatarissen. 

61.  Omzendbrief BB 2007/06 – Procedure tot toekenning van eretitels aan lokale 

 en provinciale mandatarissen – Titel X van het Besluit van de Vlaamse 

 Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en 

 provinciale mandataris. 
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59. 19 juli 2007 – Omzendbrief BB-2007/07 betreffende instructies voor het 

opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 2008 van de gemeenten en 

de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 

 

Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/07/990 

 

Brugge, 7 september 2007 

 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 

Aan de politiecolleges 

 

 

Geacht college, 

Geachte voorzitters, 

Geacht politiecollege, 

 

 

Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 

Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2007/07 van 19 juli 2007 

betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten en meerjarenplannen voor 

2008 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse 

Gewest. 

 

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 augustus 2007. 

 

 

Met de meeste hoogachting 

 

 

Paul Breyne, 

Gouverneur 

 

 

60. Omzendbrief BB 2007/05 – Tuchtprocedure voor mandatarissen. 

 

Dienst en referte : A/07/999/208-3 

 

Brugge, 21/09/2007 

 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de leden van de deputaties 

Aan de voorzitters van de gemeenteraden, districtraden en provincieraden 

Aan de voorzitters en ondervoorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn 

 

Geachte 

 

Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedelijk Beleid, Wonen en 

Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 13 juli 2007 betreffende de 

tuchtprocedure voor mandatarissen. 

 

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2007, vanaf 

blz. 41524 tot en met blz. 41526. 

 

Hoogachtend 

 

Paul Breyne 
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Gouverneur 

61. Omzendbrief BB 2007/06 – Procedure tot toekenning van eretitels aan lokale en 

provinciale mandatarissen – Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 

januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris. 

 

Dienst en referte : A/07/999/208-4 

 

Brugge, 21/09/2007 

 

Aan de colleges van burgemeester en schepenen 

Aan de voorzitters van de raden voor maatschappelijk welzijn 

Aan de voorzitters van de districtscolleges 

 

Geachte 

 

Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedelijk Beleid, Wonen en 

Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 13 juli 2007 betreffende de 

procedure tot toekenning van eretitels aan lokale en provinciale mandatarissen – Titel X van 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale 

en provinciale mandataris. 

 

 

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2007, vanaf 

blz. 41521 tot en met blz. 41523. 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

Paul Breyne 

Gouverneur 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 16 van 5 oktober  2007 

 

62. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 

 verpleegdag. 

63.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 

 september 2007. 
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62.  Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 

verpleegdag. 

 

Dienst en referte: Vl. Gem. A/07/991/209-2 

 

Brugge, 26 september 2007 

 

Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 

 

Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 

en Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen 

moeten aangebracht worden vanaf 1 juli 2007. 

 

 

Hoogachtend 

 

 

 

Paul Breyne 

Gouverneur 

 

Raadpleeg hier de prijslijsten (pdf) 

 

 

 

63. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 

september 2007 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Brugge, 4 oktober 2007 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 

van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 september 2007 ter kennis te brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

De provinciegriffier, De gedeputeerde, 

(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 

 

 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

27 SEPTEMBER 2007 

 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071005_dagprijzen_ziekenhuis.pdf
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1. De provincieraad heeft de heer Hugo De Plecker geïnstalleerd als raadslid. 

2. De provincieraad heeft de samenstelling van het bureau gewijzigd en de samenstelling 

van de raadscommissies gewijzigd. 

3. De provincieraad heeft de voorstellen van de tweede technische begrotingswijziging voor 

het jaar 2007 goedgekeurd. 

4. De provincieraad heeft de samenwerkings-raamovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen, de gemeente Zwevegem en Leiedal i.v.m. de site Transfo goedgekeurd. 

5. De provincieraad heeft de beheersovereenkomst tussen de beheersautoriteit van het 

Doelstelling 2 – EFRO-programma “regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” 

en de provincie voor de periode 2007-2013 goedgekeurd. 

6. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor 

het bouwen van een waterspaarbekken voor watervoorziening land- en tuinbouw langs de 

Babilliebeek, waterloop van 2de categorie nr. WL.7.21 te Roeselare, met raming ten 

bedrage van 598.947,58 euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

7. De provincieraad heeft de verrekening nr. 1 ten bedrage van 146.605,68 euro (incl. 

herzieningen en BTW) in meer ten laste van de Provincie voor aanvullende werken bij de 

waterbeheersingswerken en het uitgraven van een waterverzamelbekken langs de 

Kemmelbeek (waterloop 2de categorie) t.h.v. de Jan de Cerfstraat te Ieper (Vlamertinge) 

goedgekeurd. 

8. De provincieraad van het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 

herinrichten van de Meulebekestraat, deel tussen Rodenbachstraat (kmp 11,240) en 

Bruggestraat (kmp 11,475) – provinciewet XIV Tielt-Ingelmunster te Ingelmunster, met 

totale raming ten bedrage van 133.587,96 euro (incl. BTW) waarvan 84.277,43 euro 

(incl. BTW) ten laste van de Provincie en 49.310,53 euro (incl. BTW) ten laste van de 

gemeente Ingelmunster goedgekeurd. 

9. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 

heraanleg Oostendestraat tussen kmp 21,535 en kmp 22,250 en heraanleg centrum ter 

hoogte van de Grote Markt tussen kmp 20,900 en kmp 21,025 – provincieweg VIII 

Diksmuide – St.-Pieterskapelle te Diksmuide, met totale raming ten bedrage van 

290.831,97 euro (incl. BTW), waarvan 273.202,27 euro (incl. BTW) voor deel 1 en 

17.629,70 euro (incl. BTW) voor deel 2 goedgekeurd. 

10. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) van 

de opdrarcht van levering via huur van multifunctionele machines inclusief onderhoud, 

van printsturingssoftware, van centrale repromachines inclusief onderhoud, en van 

grootformaat kleurenprinters/scanners inclusief onderhoud, verdeeld in vier percelen, met 

een raming van ongeveer 3 miljoen euro goedgekeurd. 

11. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) van 

de opdracht van levering van een Content Management Systeem voor de online 

communicatie van de provincie West-Vlaanderen (intranet, internet en extranet) met 

raming ten bedrage van in totaal 100.000,00 euro inclusief BTW (CMS software: 

45.000,00 euro + implementatie: 40.000,00 euro = 85.000,00 euro, hardware 

ontwikkelserver: 10.000,00 euro, opleiding: 5.000,00 euro) goedgekeurd. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 17 van 9 november 2007 
 
64. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2007-2008 – geldende regelingen. 
65. Ministeriële Omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen voor het 

opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones. 
66. Provinciaal reglement voor het toekennen van een impulssubsidie voor het 

integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen 
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64. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2007-2008 – geldende regelingen 
 
Dienst en referte : De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen 
 Federale dienst Politionele Veiligheid 
 
Brugge, 25-10-2007 
 
Aan de gemeentebesturen 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren,  
 
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende 
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de 
provincie gesloten moeten worden. 
 
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. 
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij 
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht 
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens 
op de biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig 
artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer. 
 
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de 
andere belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik 
waarop het sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle 
nodige inlichtingen te verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit. 
 
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat 
ogenblik zal u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken . 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Gelet op het advies van de heer ingenieur - dienstchef van de provinciale technische dienst 
der wegen te Brugge en het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen te Brugge 
 
BESLUIT: 
 
Artikelik 1 
De dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf_______ ______ om 
______uur. 
Artikel 2 
Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:  

1 de voertuigen met aanhangwagens, andere dan opleggers; 
2 de voertuigen, (ook militaire) met banden, andere dan lucht- of kussenbanden 

Artikel 3 
Gedurende dezelfde periode: 

1 is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het 
gewicht in beladen toestand hoger is dan 16 ton; 
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2 is de snelheid van voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger is dan 8 ton, beperkt tot 50 km per uur. 

Artikel 4 
De bepalingen van Artikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:  

1. De gewestwegen met uitzondering van Anzegem - N382A ‘De Varent’ waar het 
maximum toegelaten gewicht beperkt is tot 10 ton; 

2. de provinciewegen, met uitzondering van het hiernavermelde vak waarvoor het verbod 
wel geldt; op de provincieweg Moerdijk-Leke: het vak dorp Moere (km 2,450) 
Lappersfortstraat (km 6,778) 

3. de gemeentewegen voorzien van cementbetonnen rijstroken met een breedte van 
minstens 5 meter; 

4. de gemeentewegen voorzien van koolwaterstofbindmiddelrijstroken met een breedte 
van minstens 6 meter; 

5. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig tussen trottoirbanden is ingesloten. 
Artikel 5 
De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat dit besluit wordt 
bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het centrum van de dichtstbijgelegen gemeente 
of tot op de door een bevoegd persoon aangewezen plaats. 
Artikel 6 
Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de 
bestuurders slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre aan die wegen geen schade wordt 
toegebracht. 
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere reisweg te nemen om het gewicht en/of 
snelheid van hun voertuig aan te passen. 
Artikel 7 
De overtredingen van dit besluit worden gesanctioneerd met de straffen voorzien in Artikelikel 
29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
Brugge             2007 
 
De Gouverneur, 
(get.) Paul BREYNE 
 
65. Ministeriële Omzendbrief PLP 43 betreffende de onderrichtingen voor het 
opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten behoeve van de politiezones. 
 
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid DPV/LDR/2007/OB/4/2 
 
Brugge, 6 november 2007 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 43 
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2008 ten 
behoeve van de politiezones. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 2007 (blz. 55721 tem blz. 55743). 

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
66. Provinciaal reglement voor het toekennen van een impulssubsidie voor het 
integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen 
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Dienst en referte : cultuur - 2007/C II/d-1 
 
Brugge, 6 november 2007 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer,  
 
In uitvoering van art. 180 van het Provinciedecreet wordt het provinciaal reglement voor het 
toekennen van een impulssubsidie voor het integreren van RFID in openbare bibliotheken in 
West-Vlaanderen bekendgemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De provinciegriffier     De Gedeputeerdevoor Kunst en Cultuur 
Hilaire Ost          Gunter Pertry 
 

Provinciaal reglement voor het toekennen van een impulssubsidie voor het 
integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen 

 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 
 

 Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 
sommige toelagen; 

 Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, 
inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

 Gelet op het besluit van de bestendige deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van 
de verantwoordingsstukken van subsidietrekkers die geen balans en 
resultatenrekening voorleggen; 

 Gelet op het provinciaal reglement van 12 mei 2005 betreffende herkenbaarheid bij 
elke vorm van provinciale subsidie, en latere wijzigingen; 

 Gelet op het decreet van 13 juli 2001 en wijzigingen houdende het stimuleren van een 
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid dat het provinciebestuur er toe verplicht 
om een streekgericht bibliotheekbeleid te voeren; 

 Overwegende dat RFID mogelijkheden biedt om het logistieke proces van de 
bibliotheek te automatiseren via de identificatie en beveiliging van objecten via RFID-
labels, om zo meer tijd ter beschikking te hebben voor het begeleiden en informeren 
van de bibliotheekbezoeker; 

 Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 Op voorstel van de deputatie. 

 
Besluit 
 
Hoofstuk 1: algemene bepalingen 
Artikel 1 
Begripsomschrijving 
§1 RFID: de technologie die gebruikt wordt om door middel van radiofrequenties informatie 

uit chips te lezen. De basis van een RFID-systeem bestaat uit de combinatie van RFID-
labels en een lezer. De RFID-labels worden aangebracht op een boek of andere drager. 

§2 Onder het integreren van RFID in een bibliotheek wordt verstaan: 
a. Het aanbrengen van RFID-chips bij de volledige of een deel van de collectie. 
b. Het aanschaffen van één of meerdere automatische uitleen- en/of innamebalies en 

het koppelen met een bibliotheeksysteem. 
c. Het installeren van één of meerdere beveiligingspoorten. 
d. Het installeren en implementeren van één of meerdere betaalautomaten. 
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e. Het aanschaffen van een sorteersysteem, automatische inname- of uitleenkast of 
boekenautomaat die met RFID werkt. 

 
Hoofdstuk 2: Voorwaarden en uitvoering 
Artikel 2 
 Voorwerp van subsidie 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de deputatie een eenmalige impulssubsidie verlenen aan de rechtspersonen die 
volgens de hierna vermelde voorwaarden voor de beveiliging en/of identificatie van hun 
collectie of een deel van hun collectie RFID wensen te integreren. 
Artikel 3 
Doelgroep 
§1 Komen voor subsidiëring in aanmerking: alle rechtspersonen die op 1 januari van het jaar 

van de subsidieaanvraag instaan voor de organisatie van een door de Vlaamse Overheid 
gesubsidieerde openbare bibliotheek op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende 
het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Deze rechtspersonen 
worden in dit reglement omschreven als rechthebbende. 

§2 Bij de gemeenten die een gezamenlijke bibliotheekwerking hebben om aan het decreet 
van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal 
cultuurbeleid te voldoen en ook op die manier door de Vlaamse Overheid worden 
gesubsidieerd, wordt de gezamenlijke werking als één rechthebbende beschouwd. 

§3 Gemeenten die conform Art. 3 §2 een gezamenlijke bibliotheekwerking hebben met een 
bibliotheek die buiten de provinciegrenzen valt komen ook in aanmerking voor de 
eenmalige impulssubsidie. De grootte van de subsidie wordt berekend op basis van 
bewezen investeringen in de bibliotheek en/of vestigingsplaatsen op grondgebied van 
provincie West-Vlaanderen. 

§4 Voor bibliotheken die al vroeger overgeschakeld zijn op RFID kan toch nog een beroep 
gedaan worden op de impulssubsidie (zie overgangsbepaling art. 13). 

Artikel 4 
Voorwaarden 
§1 Voor één rechthebbende die RFID integreert: 

- Een RFID-integratie moet ten minste aan punten a., b. en c. uit art. 1 §2 voldoen om 
in aanmerking te komen voor de eenmalige impulssubsidie. 

§2 Voor meer dan één rechthebbende die gezamenlijk RFID integreren: 
- Bij een gezamenlijk RFID-integratie van verschillende rechthebbenden moet per 

rechthebbende voldaan worden aan punten a., b. en c. uit art. 1 §2 om in aanmerking 
te komen voor de eenmalige impulssubsidie. 

§3 Een rechthebbende die niet aan punten a., b. en c. uit art. 1 §2 voldoet, maar toch één of 
meer van de elementen uit art. 1 §2 punt e. wil integreren, komt ook in aanmerking voor 
de eenmalige impulssubsidie. 

§4 Mogelijke omstandigheden of combinaties die hierin niet beschreven zijn worden ter 
advies voorgelegd aan de deputatie om de voorwaarden te bepalen. 

Artikel 5 
Eenmaligheid 
De RFID-subsidie is voor elke rechthebbende eenmalig. 
Artikel 6 
Aanvraagformulier 
Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van de impulssubsidie moet tussen  
1 januari en 30 april van het jaar voorafgaand aan het jaar van RFID-integratie een 
aanvraagformulier toegestuurd worden naar het Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst 
Cultuur, Streekgericht Bibliotheekbeleid, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries. Het in te vullen aanvraagformulier is te verkrijgen via het Steunpunt 
Streekgericht Bibliotheekbeleid. Het dient ondertekend te worden door de rechthebbende of 
door de rechthebbenden bij een gezamenlijke RFID-integratie. 
In het aanvraagformulier moet de RFID-integratie duidelijk omschreven worden waarbij 
volgende elementen de basisbeginselen zijn: de motivatie, de invloed op de interne 
organisatie van de bibliotheek, het begeleidingsproces bij het gebruik van RFID, de spreiding 
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van de RFID-integratie over de verschillende vestigingen en een investeringsschema met 
tijdstabel.  
Bij de gemeenten die voor hun bibliotheekwerking samenwerken en ook op die manier 
gesubsidieerd worden door de Vlaamse overheid moet het aanvraagformulier ondertekend 
worden door het bestuur van alle betrokken gemeenten. 
Op basis van de volgorde van aanvragen en voor zover er budget beschikbaar is op de 
provinciale begroting komen de kandidaat-rechthebbenden in aanmerking voor principiële 
goedkeuring door de deputatie.  
Tegen uiterlijk 1 juli van datzelfde jaar worden de rechthebbenden die in dat jaar een 
aanvraagformulier ingediend hebben op de hoogte gebracht van de principiële goedkeuring 
door deputatie.  
Rechthebbenden die niet in aanmerking worden genomen, kunnen voor het daaropvolgende 
jaar een nieuw aanvraagformulier indienen. 
Artikel 7 
Duur 
De impulssubsidie wordt initieel voorzien voor de werkjaren 2007 tot en met 2012 binnen de 
perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare kredieten. 
De Provincie kan bij ingang van elk nieuw jaar beslissen deze impulssubsidie niet meer voort 
te zetten of te wijzigen. De rechthebbenden zullen daarvan op de hoogte gebracht worden 
uiterlijk tegen 1 januari van het jaar waarin men een aanvraagformulier kan indienen. De 
door de deputatie reeds goedgekeurde aanvraagformulieren ondervinden geen invloed van 
deze stopzetting of aanpassing. 
Artikel 8 
Het dossier 
De rechthebbende moet uiterlijk 3 maanden na ontvangst van de laatste factuur die in 
aanmerking komt voor de subsidie en binnen de 16 maanden na de principiële goedkeuring 
door deputatie een dossier voor RFID indienen bij het Steunpunt Streekgericht 
Bibliotheekbeleid van de Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold 
III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
Het dossier bestaat uit een volledig ingevuld ‘Gegevensblad Integratie RFID’ (te verkrijgen bij 
het Steunpunt Streekgericht Bibliotheekbeleid) en moet vergezeld zijn van kopies van de 
facturen van de volledige RFID-integratie. Het dossier moet goedgekeurd worden door de 
deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen.  
Artikel 9 
Subsidiebedrag 
 
Het maximale subsidiebedrag voor een rechthebbende is afhankelijk van het aantal inwoners 
van de gemeente(n) waarvoor de bibliotheek werkt. Voor de vaststelling van het aantal 
inwoners gelden de meest recente officiële bevolkingscijfers, zoals ze zijn gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. 
Bij de rechthebbende die ontstaat uit de gezamenlijke bibliotheekwerking van meer dan één 
gemeente (zie art. 3) moeten de inwonersaantallen van alle gemeenten samengeteld worden. 

 
Bovenstaande cijfers tonen het maximale subsidiebedrag. De totale kosten van RFID-
integratie moeten minimaal het dubbele bedragen van het subsidiebedrag. Indien dit niet het 
geval is, wordt het subsidiebedrag verminderd tot maximaal 50% van die totale kosten. 
Uitzondering hierop is bij toepassing van art. 4 §3: dan vervalt deze voorwaarde en mag het 
factuurbedrag van de integratie niet lager zijn dan het subsidiebedrag. 

Aantal inwoners Eenmalige impulssubsidie 

Meer dan 100.001 inwoners 50.000 EUR 

50.001 tot 100.001 inwoners 34.000 EUR 

30.001 tot 50.000 inwoners 26.000 EUR 

20.001 tot 30.000 inwoners 20.000 EUR 

Minder dan 20.001 inwoners 16.000 EUR 
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Artikel 10 
Uitbetaling van het subsidiebedrag 
De uitbetaling van de impulssubsidie gebeurt na goedkeuring door de deputatie van het in  
art. 8 beschreven dossier. Het bedrag wordt gestort op de rekening van de rechthebbende 
vermeld op het gegevensblad. 
Bij de rechthebbende die ontstaat uit de gezamenlijke bibliotheekwerking van meer dan één 
gemeente (zie art. 3 §2) wordt het bedrag gestort op rekening van de gemeente die de 
financiën van de gezamenlijke bibliotheekwerking beheert. 
Artikel 11 
Gezamenlijke aankoop 
In het geval dat twee of meer verschillende rechthebbenden beslissen tot een gezamenlijke 
aankoop voor de integratie van RFID, en indien ze voldoen aan de voorwaarden uit art. 4 §2, 
dan heeft elke rechthebbende recht op een subsidieverhoging van 25%.  
De rechthebbende die ontstaat door de gezamenlijke bibliotheekwerking van meer dan één 
gemeente zie art. 3 §2 heeft automatisch recht op deze 25% subsidieverhoging. 
Artikel 12 
Besteding 
Het bedrag van de eenmalige impulssubsidie moet integraal verantwoord worden aan de hand 
van de uitgaven die verband houden met de RFID-integratie. 
 
Hoofdstuk 3: Overgangsbepalingen 
Artikel 13 
Begrotingsjaren 2006, 2007 en 2008 
§1 Rechthebbenden die in 2006 RFID geïntegreerd hebben of rechthebbenden die in 2007 

RFID integreren dienen voor 15 november 2007 samen met het aanvraagformulier een 
dossier (zie art. 8) in. De periodes uit artikel 8 zijn voor deze rechthebbenden niet van 
toepassing. 

§2 Rechthebbenden die in 2008 RFID willen integreren dienen vóór 30 april 2008 een 
aanvraagformulier in. Op basis van de volgorde van aanvragen en voor zover er budget 
beschikbaar is op de provinciale begroting komen de kandidaat-rechthebbenden in 
aanmerking voor principiële goedkeuring door de deputatie. Tegen uiterlijk 1 juli 2008 
worden zij op de hoogte gebracht van de principiële goedkeuring door deputatie. 

§3 Rechthebbenden die vanaf 2009 RFID willen integreren dienen conform art. 6, tussen 1 
januari en 30 april van het jaar voorafgaand aan het jaar van RFID-integratie een 
aanvraagformulier in.  

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen 
Artikel 14 
Cumulatie subsidiëring 
Dubbele subsidiëring, bv. door de RFID-integratie ook onder een andere noemer aan te 
bieden aan de provincie, is uitgesloten. 
Artikel 15 
Terugvordering 
Het verstrekken van onjuiste gegevens of het niet naleven van de voorwaarden, vastgelegd in 
dit reglement, kunnen aanleiding geven tot het terugvorderen door de deputatie van de 
toegekende subsidie, onverminderd de toepassing van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen. 
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007. 
 
Brugge, 25 oktober 2007 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
H. Ost   J. de Bethune 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 18 – 2007           
 

132 

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 18 van 23 november 2007 
 
67.  Vaststelling van de 1ste   Begrotingswijziging 2007 en 2de 
 boekhoudtechnische begrotingswijziging 2007. 
68. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 
 oktober 2007, voortgezet op 24 en 25 oktober 2007 en op 8 november 2007. 
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67. Vaststelling van de 1ste   Begrotingswijziging 2007 en 2de boekhoudtechnische 
begrotingswijziging 2007 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2007/472.1 BW1 TW 2 
 
Brugge, 13 november 2007 
 
Mevrouw 
Mijne Heren 
 
VASTSTELLING 1ste BEGROTINGSWIJZIGING en 2de BOEKHOUDTECHNISCHE 
BEGROTINGSWIJZIGING 2007 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissingen van de Provincieraad dd. 21 juni 2007 houdende vaststelling van de eerste  
begrotingswijziging 2007 en 27 september 2007. Het Rekenhof meldt in haar brieven ter 
advies van 1 juni 2007 en 11 september 2007 dat het geen opmerkingen formuleert. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier      De gedeputeerde voor financiën 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Jan Durnez 
 
 
> 1ste begrotingswijziging (pdf) 
> Ontwerp van de tweede reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van de provincie West-
Vlaanderen (pdf) 
> Ontwerp van de derde reeks wijzigingen aan de begroting 2007 van de provincie West-
Vlaanderen (pdf) 
> Toelichtingen (pdf) 
> Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de provincieraad van West-Vlaanderen 
van 27 september 2007 (pdf) 
 
68. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 oktober 
2007, voortgezet op 24 en 25 oktober 2007 en op 8 november 2007 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 15 november 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 oktober 2007, voortgezet op 24 en 25 
oktober 2007 en op 8 november 2007 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
23 OKTOBER 2007 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071123_pdf_2.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071123_pdf_4.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071123_pdf_1.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071123_pdf_3.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071123_pdf_5.pdf
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1. De provincieraad heeft mevrouw Ann Pauwaert geïnstalleerd als raadslid ter vervanging 

van raadslid Sofie Van Parys-Bruyninckx, verhinderd.  
2. De provincieraad heeft het meerjarenplan 2008-2013 van de kathedrale kerkfabriek 

“Sint-Salvator’ in Brugge goedgekeurd en akte genomen van het budget 2008. 
3. De provincieraad heeft het meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe kerkfabriek 

“Heiligen Konstantijn” in Kortrijk goedgekeurd en akte genomen van het budget 2008. 
4. De provincieraad heeft het meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe kerkfabriek 

“Heilige Amandus” in Kortrijk goedgekeurd en akte genomen van het budget 2008. 
5. De provincieraad heeft het meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe kerkfabriek 

“Moeder Gods Troosteres der Bedroefden” in Diksmuide (Pervijze) goedgekeurd en akte 
genomen van het budget 2008. 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD 

VAN 25 OKTOBER 2007 
(Voortzetting van provincieraad van 23 en 24 oktober  2007) 

 
6. De provincieraad heeft de jaarrekening 2006 goedgekeurd. 
7. De provincieraad heeft kennis genomen van het financieel en actuarieel verslag inzake de 

evolutie van de provinciale pensioenverzekering. 
8. De provincieraad heeft de wijziging goedgekeurd van het besluit van de provincieraad dd. 

24 mei 2007 houdende de aanduiding van de verschillende waarnemers van de 
provincieraad in de diverse adviescommissies en tot wijziging van het besluit van de 
provincieraad dd. 27 februari 2007 houdende de aanduiding van provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de verrenigingen en adviescommissies 
waarin de provincie vertegenwoordigd is. 

9. De provincieraad heeft de wijziging aan het organiek reglement dd. 27 november 1997 
van de provinciale sportraad West-Vlaanderen goedgekeurd. 

10. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
verharden van wandelwegen ten behoeve van personen met een handicap in het 
provinciedomein Bergelen te Gullegem/Wevelgem, met totale raming ten bedrage van 
129.511,14 euro (incl. BTW) waarvan 84.759,29 euro (incl. BTW) voor deel 1 ten laste 
van de Provincie en 44.751,85 euro (incl. BTW) voor deel 2 ten laste van de gemeente 
Wevelgem goedgekeurd. 

11. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
buitengewone onderhoudswerken aan KWS-verhardingen op diverse provinciewegen van 
het district Zuid – grondgebieden Spiere-Helkijn, Ieper – St.-Jan en Langemark-
Poelkapelle – dienstjaar 2007, met raming ten bedrage van 209.920,48 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

12. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
bouwen van een fietsveilige oversteek (brug) over de N31 – expressweg ter hoogte van 
de Spreeuwenstraat en aanloopwegen Blankenbergse Dijk en Spreeuwenstraat gelegen 
deels op grondgebied Brugge en deels op grondgebied Zuienkerke, met totale raming ten 
bedrage van 1.170.318,14 euro waarvan 15% (of 175.547,72 euro) ten laste van de 
Provincie evenwel beperkt tot een maximum van 150.000,00 euro, 5% of 58.515,91 
euro) ten laste van de gemeente Zuienkerke evenwel beperkt tot een maximum van 
50.000,00 euro en resterend deel (970.318,14 euro) ten laste van de stad Brugge (met 
Vlaamse financiering) (telkens incl. BTW) goedgekeurd. 

13. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor 
de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Krombeekseweg, Leeuwerikstraat en 
Bankelindeweg (2de fase Nonnenstraat – centrum Krombeke) te Poperinge/Vleteren, met 
totale raming ten bedrage van 1.344.250,53 euro (incl. BTW) waarvan 991.038,89 euro 
(incl. BTW) ten laste van de Provincie (waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaamse 
Gewest – Fietsfonds), 216.333,43 euro (incl. BTW) ten laste van de stad Poperinge en 
136.878,21 euro (incl. BTW) ten laste van de gemeente Vleteren goedgekeurd. 
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14. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
aanpassen van de verharding van de Trimarzate 83, vak Moen-Avelgem, met raming ten 
bedrage van 130.359,35 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

15. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor 
de aankoop van circa 130 stuks IT-apparatuur voor de provinciale diensten, met raming 
ten bedrage van 200.000,00 euro goedgekeurd. 

 
16. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 

het herinrichten van de stookplaats (hydraulica) in het provinciehuis Abdijbeke te St.-
Andries/Brugge, met raming ten bedrage van 160.566,40 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 
het bouwen van 3 bijkomende klaslokalen in het PTI te Kortrijk, loten 
ruwbouw/afwerking, centrale verwarming/ventilatie/sanitair en elektriciteit, met totale 
raming ten bedrage van 313.883,88 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

18. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 
de aanleg van een fietspad Vloethemveldzate, vak Diksmuidse Heirweg – Snellegemstraat 
te Zedelgem, met raming ten bedrage van 131.073,85 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor het toekennen van een 
impulssubsidie voor het integreren van RFID in openbare bibliotheken in West-Vlaanderen 
goedgekeurd. 

20. De provincieraad heeft de toetreding van het provinciebestuur West-Vlaanderen tot het 
“Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare” vzw goedgekeurd. 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD 

VAN 8 NOVEMBER 
(Voortzetting van provincieraad van 23, 24 en 25 oktober 2007) 

 
21. De provincieraad heeft het meerjarenplan voor de legislatuur 2007-2012 goedgekeurd. 
22. De provincieraad heeft het budget 2008 goedgekeurd. 
23. De provincieraad heeft de opheffing van volgende subsidiereglementen goedgekeurd: 

a. provinciaal reglement dd. 20 oktober 1977 tot het verlenen van toelagen voor het 
aanleggen van een eigen waterbevoorradingsinstallatie; 

b. provinciaal reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- en 
aanpassingwerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden; 

c. provinciaal reglement dd. 25 juni 1998 betreffende permanente vorming; 
d. provinciaal reglement dd. 24 september 1998 betreffende het verlenen van toelagen 

voor de uitbreiding van het gemeentelijk waterleidingsnet in de landelijke gedeelten 
van de gemeenten; 

e. provinciaal reglement dd. 16 mei 1991 op het verlenen van toelagen voor aansluiting 
op het waterdistributienet; 

f. provinciaal reglement dd. 24 juni 2004 betreffende het toekennen van een premie 
voor dakrenovatie en vochtbestrijding; 

g. provinciaal subsidiereglement dd. 23 december 2004 voor de ondersteuning van 
nieuwe initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. 

24. De provincieraad heeft de belastingverordening op bedrijven (provinciale fiscaliteit voor 
het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 

25. De provincieraad heeft de belastingverordening voor de provinciebelasting op gezinnen 
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 

26. De provincieraad heeft de belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen 
(provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 

27. De provincieraad heeft de belastingverordening op de tweede verblijven (provinciale 
fiscaliteit voor het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 

28. De provincieraad heeft de heffing van 355 (driehonderd vijfenvijftig) opcentiemen op de 
onroerende voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 



 BESTUURSMEMORIAAL 
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 
BESTUURSMEMORIAAL NR. 18 – 2007           
 

136 

29. De provincieraad heeft de bepalingen van toepassing voor de verschillende 
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2008) goedgekeurd. 

30. De provincieraad heeft kennis genomen met het provinciaal jaarprogramma 2008 
ruimtelijke ordening. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 19 van 7 december 2007 
 
69.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 
 november 2007. 
70. Afschaffing diverse provinciale subsidiereglementen . 
71. Centrumreglement Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk – Centrum voor  
 volwassenenonderwijs. 
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69. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 
november 2007 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 4 december 2007. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 245 van het Provinciedecreet, de lijst van de besluiten 
van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 november 2007 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gedeputeerde, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Jan Durnez 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
22 NOVEMBER 2006 

 
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVI op 

19 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 
Gaselwest op 19 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO 
op 17 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal 
op 11 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM 
op 26 november 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op 
13 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG 
op 18 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

8. De provincieraad heeft de tweede begrotingswijziging 2007 goedgekeurd. 
9. De provincieraad heeft het besluit van de provinciegriffier en de nota “interne controle” 

tot vaststelling van het interne controlesysteem goedgekeurd. 
10. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 

op 20 december 2007 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met 
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

11. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van 1 maart 2007 houdende de 
aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de 
verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd goedgekeurd. 

12. De provincieraad heeft het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch 
gegroeid bedrijf “nv Pasfrost” (Zonnebeke) voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

13. De provincieraad heeft de beheersovereenkomst met het WES voor 2007 goedgekeurd. 
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14. De provincieraad heeft de regeling van het Scheldemondfonds goedgekeurd. 
15. De provincieraad heeft de aanstelling van de heer Rik Samyn, waarnemend directeur 

voor de dienst EEG, verlengd. 
16. De provincieraad heeft de samenstelling en erkenning van de provinciale Sportraad West-

Vlaanderen goedgekeurd. 
17. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 

de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de oude spoorwegzate 64, tussen rotonde 
“De Brieke” en Maagdestraat te Zonnebeke, met raming ten bedrage van 758.481,85 
euro (incl. BTW) waarvan 415.921,77 euro ten laste van de Provincie (waarvan 40% 
subsidieerbaar door het Vlaams Gewest – Fietsfonds) en 342.560,08 euro ten laste van 
de gemeente Zonnebeke goedgekeurd. 

18. De provincieraad heeft de machtiging tot wijziging van de erfpachtakte, afgesloten tussen 
de Provincie en de stad Blankenberge, m.b.t. het provinciedomein Zeebos (wijziging 
oppervlakte en configuratie en toevoeging gebouw) goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft de opdracht en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) 
voor de hernieuwing van de Microsoft Enterprise Overeenkomst, waarbij rechtstreeks met 
de firma Microsoft een overeenkomst wordt afgesloten voor drie jaar voor alle Microsoft 
licenties en Software Assurance van de Provincie, met raming ten bedrage van 
160.500,00 euro per jaar, goedgekeurd. 

20. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 
het hernieuwen van de overdekte speelplaats (gaanderijen) in de provinciale 
Tuinbouwschool te Kortrijk, met raming ten bedrage van 165.529,92 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

21. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking) voor de opdracht van architectuur met leiding, controle en 
toezicht op de werken, voor de renovatie van het provinciaal dienstverleningscentrum ’t 
Venster te Emelgem, met raming ten bedrage van 198.440,00 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

22. De provincieraad heeft het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk 
door het aanbieden van een verzekering goedgekeurd. 

23. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor 
het realiseren van een interactieve (multimediale) gids in vervanging van de bestaande 
audiogidsen, inclusief de aankoop van 120 PDA’s ten behoeve van het PMMK, 
goedgekeurd. 

24. De provincieraad heeft het nieuwe centrumreglement voor het Provinciaal Technisch 
Instituut – Centrum voor Volwassenenonderwijs (PT-CVO) goedgekeurd. 

25. De provincieraad heeft het Kunstenreglement gewijzigd en het nieuw reglement van het 
Publicatiefonds Letteren en Taal goedgekeurd. 

26. De provincieraad heeft het besluit tot oprichting, samenstelling en procedures van de 
provinciale Archiefcommissie goedgekeurd. 

27. De provincieraad heeft het subsidiereglement voor resultaatgerichte werking van 
kringloopcentra goedgekeurd. 

28. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Myosotis” (horecazaak 
Veurne) definitief vastgesteld. 

29. De provincieraad heeft de wijziging van het convenant tussen de provincie West-
Vlaanderen en de vzw Centrum Ryckevelde goedgekeurd. 

 
70. Afschaffing diverse provinciale subsidiereglementen  
 
Dienst en referte : COOP – afschaffing subsidiereglementen  
 
Brugge, 04/12/2007 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
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In uitvoering van art. 180 van het Provinciedecreet wordt in het bestuursmemoriaal bekend 
gemaakt het besluit van de Provincieraad d.d. 23.10.2007 met verderzetting op 8.11.2007 tot 
opheffing van volgende subsidiereglementen: 
 
a. provinciaal reglement d.d. 20 oktober 1977 tot het verlenen van toelagen voor het 
aanleggen van een eigen waterbevoorradingsinstallatie; 
b. provinciaal reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- en 
aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden; 
c. provinciaal reglement d.d. 25 juni 1998 betreffende permanente vorming; 
d. provinciaal reglement d.d. 24 september 1998 betreffende het verlenen van toelagen voor 
de uitbreiding van het gemeentelijk waterleidingsnet in de landelijke gedeelten van de 
gemeenten; 
e. provinciaal reglement d.d. 16 mei 1991 op het verlenen van toelagen voor aansluiting op 
het waterdistributienet; 
f. provinciaal reglement d.d. 24 juni 2004 betreffende het toekennen van een premie voor 
dakrenovatie en vochtbestrijding; 
g. provinciaal subsidiereglement d.d. 23 december 2004 voor de ondersteuning van nieuwe 
initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier,      De Gedeputeerde voor budget  
        en bestuurlijke organisatie,   
 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jan Durnez 
 
a. opheffing van provinciaal reglement d.d. 20 oktober 1977 tot het verlenen van 
toelagen voor het aanleggen van een eigen waterbevoorradingsinstallatie 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op provinciaal reglement tot het verlenen van toelagen voor het aanleggen van 
een eigen waterbevoorradingsinstallatie van 20-10-1977; 

 Overwegende dat deze premie heel beperkt aangevraagd wordt maar desondanks een 
specifieke inspanning vraagt van de provinciale administratie; 

 Overwegende dat, bij de bespreking van de beleidslijnen 2008 e.v. met eerste 
concretisering naar de begroting 2008, ervoor dan ook werd geopteerd om dit 
reglement op te heffen en enkel nog krediet te voorzien voor de afhandeling van de 
laatste aanvragen; 

 Gelet op artikel 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 Gehoord de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, in zijn verslag. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Opheffing 
Het provinciaal reglement d.d. 20.10.1977 tot het verlenen van toelagen voor het aanleggen 
van een eigen waterbevoorradingsinstallatie wordt opgeheven vanaf 1.12.2007, behalve voor 
wat betreft de toepassing van de overgangsmaatregelen bepaald in artikel 2 van dit besluit. 
Artikel 2 
Overgangsmaatregelen 
Alle aanvragen die uiterlijk op 30.11.2007 worden ingediend, worden afgehandeld 
overeenkomstig de bepalingen van het reglement met dien verstande dat de nodige 
bewijsstukken door de aanvragers ten laatste 2 jaar na de ontvangstdatum van het volledig 
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moeten zijn ingediend. 
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Elke latere indiening van bewijsstukken wordt niet aanvaard en leidt tot afwijzing van de 
premieaanvraag. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
(get.) H. Ost        (get.) J. de Bethune 
 
b. opheffing van provinciaal reglement betreffende de toekenning van toelagen voor 
bouw- en aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met 
gestabiliseerde ziektetoestanden 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op het provinciaal reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- 
en aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden van 6 april 1989, gewijzigd bij beslissing van 29 juni 1995 en 23 
oktober 2001; 

 Gelet op het effect van dit reglement in de voorbije 30 jaar bij de uitbouw van 
kwaliteitsvolle en toegankelijke West-Vlaamse rusthuizen;  
Gelet op het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor 
persoonsgebonden aangelegenheden en wijzigingen; 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van 
de alternatieve investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds 
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, waarmee de achterstand van de 
bouwprojecten op Vlaams niveau wordt weggewerkt en een aantal bijkomende 
initiatieven worden gerealiseerd; 

 Gelet op de toenemende financiële druk van deze Vlaamse beleidslijn op de (komende) 
provinciale begrotingen; 

 Gelet op de tanende meerwaarde van de provinciale infrastructuursubsidie en de 
(beperkte) visibiliteit van deze maatregel; 

 Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005; 
 Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde, in zijn verslag. 

 
BESLUIT: 
 
Het provinciaal reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- en 
aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden van 6 april 1989, gewijzigd bij beslissing van 29 juni 1995 en 23 oktober 
2001 wordt als volgt gewijzigd:  
 
Artikel 1 
Artikel 3 wordt geschrapt 
Artikel 2 
Artikel 4 wordt artikel 4 § 1.  
Artikel 3 
Artikel 4 wordt aangevuld: 
§ 2. Betoelaging van de aanvragen die, wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, onder 
toepassing vallen van het besluit van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve 
investeringssubsidies verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden. 
Het bedrag van de provinciale toelage voor de onder artikel 2 bedoelde verrichtingen wordt 
bepaald op maximum 15% van het basis(subsidie)bedrag vermeld op het principieel akkoord, 
evenwel beperkt tot een provinciale subsidie van € 600.000,00 per projectaanvraag. 
Artikel 4 
Artikel 5. 1° en 5. 2° wordt vervangen door: 
1° uiterlijk op 30.11.2007 schriftelijk de aanvraag indienen bij de deputatie, ter attentie van 
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de dienst welzijn, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
De aanvraag dient ingestuurd te worden vóór de aanvang van de werken. Werken, prestaties 
en leveringen uitgevoerd vóór de datum van aanvraag om subsidie komen niet voor 
betoelaging in aanmerking. 
2° vanwege de bevoegde overheid een voorafgaande vergunning en, naar gelang van de 
toepasselijke reglementering, een subsidiebelofte of een principieel akkoord ontvangen 
hebben, die uiterlijk op 29.02.2008 door de bevoegde minister werd verleend; 
Artikel 5 
Artikel 6 wordt vervangen door: 
De inschrijving van kredieten op de begroting gebeurt slechts na ontvangst van de 
subsidiebelofte of na ontvangst van het principieel akkoord. De toekenning van de subsidie is 
weliswaar afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen op de goedgekeurde provinciale 
begroting. 
Artikel 6 
De laatste zin van artikel 7  [… Een eerste schijf kan reeds uitbetaald worden in het jaar van 
goedkeuring van de aanbesteding of van de aankoop, indien met de werken een aanvang is 
genomen.] wordt geschrapt. 
Artikel 7 
Artikel 9 wordt vervangen door wat volgt: 
§ 1. Alle aanvragen ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, waarvoor 
op dat ogenblik nog geen principiële goedkeuring door deputatie werd verleend, worden 
verder afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement en zijn 
wijzigingen. 
§ 2. Alle aanvragen uiterlijk ingediend op 30.11.2007 en die niet in het bezit zijn van een 
subsidiebelofte of in het kader van de alternatieve financiering van een principieel akkoord, 
die uiterlijk op 29.02.2008 door de bevoegde minister werd verleend, worden niet 
weerhouden. 
Artikel 8 
Artikel 10 wordt vervangen door: 
Het gewijzigd reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- en 
aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden treedt in werking op datum van de goedkeuring van de provincieraad en 
wordt opgeheven op 01.12.2007 onverminderd de toepassing ervan op aanvragen die werden 
ingediend uiterlijk op 30.11.2007. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
(get.) H. Ost         (get.) J. de Bethune 
 
c. opheffing van provinciaal reglement d.d. 25 juni 1998 betreffende permanente 
vorming 
 

 Gelet op het reglement permanente vorming, goedgekeurd door de provincieraad d.d. 
25 juni 1998;  

 Gelet op het feit dat jaarlijks dezelfde projecten worden ingediend, waardoor het 
vernieuwende naar inhoud en vorm, zoals gevraagd in het reglement niet meer tot 
uiting komt;  

 Gelet op het feit dat sommige projecten tijdens de duur het reglement zelfbedruipend 
geworden zijn, waardoor er geen financieel risico meer is voor de organisatoren;  

 Overwegende dat op artikel 744 50 640 040 (permanente vorming universiteiten en 
hogescholen) jaarlijks een krediet voorzien is van € 21.310,00 waarvan de helft voor 
de projecttoelage voorbehouden is, maar in het kader van de opmaak van de 
begroting 2008 op 0 zal worden gebracht hetgeen ook de uitkering van de 
basistoelage niet langer mogelijk maakt; 

 Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet; 
 Gehoord gedeputeerde de heer Pertry in zijn verslag. 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Het reglement Permanente vorming, goedgekeurd door de provincieraad bij besluit van 25 
juni 1998, wordt opgeheven vanaf 1.12.2007. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
(get.) H. Ost         (get.) J. de Bethune 
 
d. opheffing van provinciaal reglement d.d. 24 september 1998 betreffende het 
verlenen van toelagen voor de uitbreiding van het gemeentelijk waterleidingsnet in 
de landelijke gedeelten van de gemeenten 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op het provinciaal reglement tot het verlenen van toelagen aan gemeenten voor 
de uitbreiding aan het gemeentelijk waterleidingsnet gelegen in de landelijke 
gedeelten van de gemeenten d.d. 24/09/1998; 

 Overwegende dat de provincie hiervoor een belangrijke financiële inspanning deed 
gedurende vele jaren; 

 Overwegende dat deze opdracht niet behoort tot de categorie bovenlokale 
taakbehartiging en de bestaansreden bovendien grotendeels is achterhaald doordat de 
drinkwatermaatschappijen zelf geheel of gedeeltelijk instaan voor de financiering van 
de uitbreiding van het drinkwaternet; 

 Gelet op het krediet voorzien onder artikel 87491/ 640 080 van de provinciale 
begroting 2008, bestemd voor de afhandeling van de lopende aanvragen; 

 Gelet op de artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet d.d. 09.12.2005; 
 Gelet op de uiteenzetting door de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Opheffing 
Het reglement betreffende het verlenen van toelagen voor de uitbreiding van het gemeentelijk 
waterleidingsnet in de landelijke gedeelten van de gemeenten d.d. 24/09/1998 wordt 
opgeheven vanaf 1.12.2007. 
 Artikel 2 
Overgangsbepalingen 
Volgende overgangsbepalingen gelden: 
Principiële aanvragen voor subsidie zijn ontvankelijk tot en met 30.11.2007 (datum 
poststempel 30.11.2007) en worden verder afgewerkt overeenkomstig het reglement vermeld 
onder artikel 1 van dit besluit. 
 De reeds toegekende subsidies  worden verder in schijven afbetaald volgens de modaliteiten 
van het subsidiereglement vermeld in artikel 1 van dit besluit. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
(get.) H. Ost    (get.) J. de Bethune 
 
d. opheffing van provinciaal reglement d.d. 16 mei 1991 op het verlenen van 
toelagen voor aansluiting op het waterdistributienet 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
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 Gelet op provinciaal reglement op het verlenen van toelagen voor aansluiting op het 

waterdistributienet dd. 16-05-1991; 
 Overwegende dat deze premie heel beperkt aangevraagd wordt maar desondanks een 

specifieke inspanning vraagt van de provinciale administratie; 
 Overwegende dat, bij de bespreking van de beleidslijnen 2008 e.v. met eerste 

concretisering naar de begroting 2008, ervoor dan ook werd geopteerd om dit 
reglement op te heffen en enkel nog krediet te voorzien voor de afhandeling van de 
laatste aanvragen; 

 Gelet op artikel 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 Gehoord de heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, in zijn verslag; 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 Opheffing 
Het provinciaal reglement d.d. 16.05.1991 op het verlenen van toelagen voor aansluiting op 
het waterdistributienet wordt opgeheven vanaf 1.12.2007, behalve voor wat betreft de 
toepassing van de overgangsmaatregelen bepaald in artikel 2 van dit besluit. 
Artikel 2 
 Overgangsmaatregelen 
Alle aanvragen die uiterlijk op 30.11.2007 werden ingediend, worden afgehandeld 
overeenkomstig de bepalingen van het reglement met dien verstande dat de nodige 
bewijsstukken door de aanvragers ten laatste 2 jaar na de ontvangstdatum van het volledig 
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier moeten zijn ingediend. 
Elke latere indiening van bewijsstukken wordt niet aanvaard en leidt tot afwijzing van de 
premieaanvraag. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
(get.) H. Ost    (get.) J. de Bethune 
 
f. opheffing van provinciaal reglement d.d. 24 juni 2004 betreffende het toekennen 
van een premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor 
dakrenovatie en vochtbestrijding dd. 24 juni 2004; 

 Overwegende dat deze premie voorafgegaan door de premie ingevolge het reglement 
van 28.02.2002 met meer dan 9000 aanvragen een stevig antwoord geboden heeft op 
specifieke en belangrijke noden van het West-Vlaams woningenpatrimonium; 

 Overwegende de overlapping in belangrijke mate met de nieuwe Vlaamse 
huisvestingspremie (reno-premie in voege vanaf 1/3/2007) en de aanpassingen aan 
het bestaande Vlaamse premiereglement (verhoging inkomensvoorwaarden); 

 Overwegende dat het passend voorkomt deze beleidsmaatregel op te heffen bij de 
concretisering van de beleidslijnen voor de nieuwe legislatuur en hun vertaling naar de 
begroting 2008; 

 Overwegende dat het indienen van premieaanvragen na datum van de uitvoering van 
de werken specifieke overgangsmaatregelen noodzaken; 

 Gelet op artikel 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde, in zijn verslag; 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
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Opheffing  
Het provinciaal reglement d.d. 24.06.2004 betreffende het toekennen van een premie voor 
dakrenovatie en vochtbestrijding wordt met ingang van 1.12.2007 opgeheven met 
uitzondering van de artikelen 7.2 en 7.3 die blijven gelden zolang nog aanvragen 
overeenkomstig het provinciaal reglement d.d. 28.02.2002 dienen te worden afgehandeld en 
zolang nog aanvragen inzake cumulatie van premieaanvragen met de reglementen vermeld in 
voornoemd artikel 7.3 dienen te worden beslist. 
Artikel 2 
 Overgangsbepalingen voor de aanvragen ingediend na datum van dit opheffingsbesluit 
Aanvragen, ingediend in het kader van het reglement d.d. 24.06.2004 na datum van dit 
opheffingsbesluit, moeten aan de volgende bijkomende voorwaarden beantwoorden: 
1e voor minstens één van beide categorieën (dakrenovatie of vochtbestrijding) 
zijn alle werken uitgevoerd en gefactureerd voor 1 december 2007; de factuurdatum geldt als 
bewijs; 
2e het aanvraagformulier wordt ten laatste 1 jaar na de factuurdatum, dus 
uiterlijk op 30 november 2008 ingediend; 
3e de werken van beide categorieën kunnen op een verschillend tijdstip worden 
uitgevoerd; evenwel moeten alle werken van beide categorieën ten laatste uitgevoerd, 
gefactureerd en ingediend zijn bij het provinciebestuur uiterlijk op  30 november 2011. 
Artikel 3 
Overgangsbepalingen voor alle aanvragen 
Alle aanvragen die, op datum van dit besluit, reeds ingediend zijn onder het reglement van 
24.06.2004 betreffende het toekennen van een premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding, 
evenals de nog in te dienen aanvragen die beantwoorden aan de bijkomende voorwaarden 
vermeld in artikel 2, worden afgehandeld overeenkomstig de bepalingen van dit reglement. 
 
Artikel 4: Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt met onmiddellijke ingang in werking. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
(get.) H. Ost    (get.) J. de Bethune 
 
g. opheffing van provinciaal subsidiereglement d.d. 23 december 2004 voor de 
ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger 
onderwijs. 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van nieuwe 
initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs goedgekeurd door de 
Provincieraad van West-Vlaanderen op 23 december 2004; 

 Overwegende dat tijdens de besprekingen in de provincieraad bij de totstandkoming 
van het reglement werd gesteld dat het niet de bedoeling kan zijn van de provincie om 
het hoger onderwijs permanent te ondersteunen daar dit een exclusieve bevoegdheid 
van de Vlaamse Gemeenschap is, en enkel als bedoeling had om enkele 
startinitiatieven te kunnen ondersteunen; dat tot en met 2006 binnen de Vlaamse 
Gemeenschap de financiering van de werking van het hoger onderwijs werd bevroren; 

 Gelet de goedkeuring van de Vlaamse Regering, op voorstel van Minister van 
Onderwijs, van het voorontwerp van decreet over de financiering van het hoger 
onderwijs, na technisch nazicht, op 25 mei 2007; 

 Overwegende dat bovenvermeld voorontwerp van decreet een fundamentele 
hervorming van de financiering van het hoger onderwijs inhoudt en in werking moet 
treden vanaf 1.01.2008; 

 Overwegende dat op artikel 741 51 / 640 040 van de begroting  krediet werd voorzien 
als subsidies aan instellingen voor hoger onderwijs voor de oprichting van nieuwe 
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studierichtingen dat evenwel bij de opmaak van de begroting 2008 op nul zal worden 
gebracht; 

 Gelet op artikel 2 en 42 van het provinciedecreet; 
 Gelet op het verslag van mevrouw M. Titeca-Decraene, gedeputeerde; 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
Het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs goedgekeurd door de Provincieraad van West-
Vlaanderen op 23 december 2004 wordt met ingang van 1.12.2007 opgeheven. De nog niet 
afgesloten aanvragen worden echter overeenkomstig het reglement en de in uitvoering 
daarvan gesloten convenanten verder afgehandeld. 
 
Brugge, 8 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
(get.) H. Ost    (get.) J. de Bethune 
 
71. Centrumreglement Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk – Centrum voor 
volwassenenonderwijs 
 
Dienst en referte : PTI-CVO / ZNCVO702 
 
Brugge, 07/12/11/2007 
 
Mevrouwen,  
Mijne heren,  
 
In uitvoering van art. 180 van het Provinciedecreet wordt in het bestuursmemoriaal het 
centrumreglement van het PTI-CVO te Kortrijk , goedgekeurd in Provincieraad van 
22.11.2007, bekendgemaakt. 
 
De Provinciegriffier       De Gedeputeerde 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Gunter Pertry 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 

 Gelet op het besluit van de Provincieraad dd. 29.04.1999 betreffende de fusie van het 
PTI-Kortrijk met de stedelijke tuinbouwschool Kortrijk, meer bepaald artikel 4, tot 
goedkeuring van het reglement van orde van het PTI; 

 Gelet op het decreet dd. 14.7.1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot 
het secundair onderwijs tot wijziging van het decreet van 25.2.1997 betreffende het 
basisonderwijs; 

 Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder artikel 2, artikel 42 en artikel 43; 
 Gelet op het decreet betreffende volwassenenonderwijs dd. 15 juni 2007, meer 

bepaald de artikelen 2 (5°, 6° en 14°), 39 en 120; 
 Overwegende dat het centrumreglement door het centrumbestuur (Inrichtende Macht) 

wordt goedgekeurd; 
 Overwegende dat het centrumreglement de betrekkingen regelt tussen het 

centrumbestuur en cursisten en dat het centrumreglement ten minste de 
bijdrageregeling, het reglement van orde, het evaluatiereglement en informatie over 
de regionale ombudsdienst (uiterlijk op 1 september 2008) bevat; 

 Overwegende dat elk centrumbestuur zijn evaluatiereglement bepaalt en dat het 
evaluatiereglement deel uitmaakt van het centrumreglement dat het 
evaluatiereglement en alle evaluatievoorwaarden vaststelt; 
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 Op voorstel van de Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
Goedkeuring wordt verleend aan bijgevoegd centrumreglement voor het PTI-CVO te Kortrijk. 
 
 
Brugge, 22 november 2007. 
 
De Provinciegriffier,   De Voorzitter, 
(get.) H. Ost    (get.) J. de Bethune 
 

 
Centrumreglement 

 
PTI Kortrijk - Centrum voor Volwassenenonderwijs 

 
 

PTI-CVO     PROVINCIALE TUINBOUWSCHOOL 
Graaf Karel de Goedelaan 7 Condédreef 10 
8500 Kortrijk   8500 Kortrijk 
Telefoon  056 22 13 41  Telefoon    056 22 13 41 
Telefax 056 22 53 52  Telefax     056 22 53 52 
 
E-mail:   pti-cvo@pti.be 
Website: www.pti.be/cvo 
 
Editie 2007 
 
Dit centrumreglement -conform het nieuwe decreet volwassenenonderwijs- werd goedgekeurd 
door het Provinciebestuur van de Provincie West-Vlaanderen, Inrichtende Macht van dit 
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), op datum van 22-11-2007. Elke cursist verklaart 
zich bij inschrijving akkoord met het agogische project van het centrum. 
 
Het centrumreglement staat op de website van het instituut (www.pti.be/cvo) en is -op 
aanvraag- door de cursist verkrijgbaar in gedrukte toestand. 
 
Inhoudstafel 
 
1. Woord vooraf 
2. Missie, pedagogisch-agogisch project 
3. Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen 
4. Dienstverlening aan de cursist 
5. Plichten van de cursist 
6. Terminologie volwassenenonderwijs 
7. Orde- en tuchtreglement 
8. Evaluatiereglement 
 
1. Woord vooraf 
 
Het provinciaal onderwijsbeleid schenkt niet alleen aandacht aan het secundair onderwijs 
of - zoals dat officieel heet - het onderwijs met volledig leerplan. Met het “Provinciaal 
Technisch Instituut - Centrum voor Volwassenenonderwijs (PTI-CVO)” biedt de Provincie 
West-Vlaanderen volwaardige vormings- en opleidingskansen aan volwassenen. 
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Ons team is ervan overtuigd dat de dagdagelijkse confrontatie met het “maatschappelijk 
tempo” her- en bijscholing noodzakelijk maakt. Het leren als een voortdurende bezigheid 
moedigen wij dan ook sterk aan. Het opleidingsaanbod richt zich op de noden van de 
arbeidsmarkt. 
 
De professionalisering van ons personeel staat garant voor een hoge onderwijskwaliteit. 
Voortdurende navorming richt zich in de eerste plaats tot het pedagogisch-didactisch en 
het inhoudelijke beroepsvlak. Niet toevallig is een aantal van onze docenten overdag 
actief in het bedrijfsleven. Daarnaast bevorderen de docenten ook hun deskundigheid in 
verband met het ontwikkelen van organisatorische vernieuwingen. 
 
Deze brochure licht u in over wat u mag verwachten van ons instituut. Degelijk onderwijs 
vereist immers goede afspraken. 
 
We wensen u alvast succes bij de keuze die u maakt! 
 
Directie PTI-CVO 
 
2. Missie, Pedagogisch-agogisch project 

 
2.1. Missie 
 
In een snel evoluerende samenleving wil het CVO elke persoon zo veel mogelijk de kans 
geven en stimuleren om aan levenslang en levensbreed leren te participeren. 
 
De mens centraal: 
• Het is onze zorg dat iedereen zich thuis voelt 
• Wederzijds respect voor anderen zonder de eigenheid te verliezen 
• Waarden beveiligen 
• Aandacht voor specifieke doelgroepen, kansengroepen 
• Gemotiveerde en goed ondersteunde lesgevers zorgen voor kwalitatief  

onderwijs 
 
De omgeving centraal 
• Met de technische opleidingen verzorgen we de band met de snel  

evoluerende industrie in het voordeel van het centrum, de cursist en de industrie 
• We gaan eerlijk en doelgericht om met de financiële middelen 
• We hebben aandacht voor de pedagogisch-didactische waarde van de  

leermiddelen 
• Inspelen op de maatschappelijke noodzaak. 
 
Het CVO is er voor de cursisten 
• De docenten en de cursisten betrekken bij het ganse proces 
• Toegankelijk onderwijs is de norm 
• Participatief denken naar de cursisten toe 
• Afstemmen, zoeken en onderwijzend meegeven 
 
Onderwijs is een teamgebeuren 
• Aandacht voor kwaliteit van het leven 
• Aandacht voor de anderen en samen zorgen delen 
• Aandacht voor teamgericht werken als attitude met vertrouwen in de  

ander 
• Aandacht voor bijscholing van docenten 
 
Toekomstgericht werken 
• De cursisten van vandaag vormen of zijn de industrie van morgen 
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• Aandacht voor een gevarieerd en modern didactisch aanbod 
• Aandacht voor actualisering van het opleidingsaanbod 
 
Werken aan kwaliteit 
• Flexibiliteit in programmatie en planning 
• Samenwerken met andere opleidingsverstrekkers 
• Aandacht voor zelfevaluatie 
• Leerdoelen evalueren 
• Aandacht voor trajectbegeleiding 

 
2.2. Pedagogisch-agogisch project 

 
Het centrum voor volwassenenonderwijs wil een gemeenschap zijn met duidelijke 
doelstellingen (*), met een agogisch project. 
 
Het agogisch project beoogt persoonlijk, cultureel en sociaal welzijn voor de bevolking 
van de provincie West-Vlaanderen.  Het centrum wil ertoe bijdragen dat u zich als 
verantwoordelijk en weerbaar burger in de maatschappij kan opstellen. 
 
Het centrum streeft naar actueel en (ped)agogisch verantwoord kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als van de didactische verwerking.  Dit 
gebeurt ondermeer via contacten met de bedrijfswereld en industrie. 
 
(*) De doelstellingen van het centrum vindt u terug in de missie van het centrum. 
 
Het CVO zet alle beschikbare mogelijkheden in om de cursisten te begeleiden tijdens het 
leerproces, om het leertraject aan te passen aan de behoeften en om doorstroming naar 
vervolgopleiding of werk te ondersteunen. Dit kan via samenwerking met andere 
opleidingsverstrekkers. 
 
Het CVO stelt zich tot doel cursisten te bekwamen om professionele en maatschappelijke 
taken te vervullen, persoonlijke ontwikkeling en erkende studiebewijzen te behalen.  
 
Het volwassenenonderwijs richt zich vooral tot iedere volwassene die aan de voltijdse 
leerplicht heeft voldaan en die over de elementaire competenties (zoals lezen, schrijven, 
rekenen) beschikt. 
 
Het CVO verwacht van de cursist om in een geest van samenwerking, wederzijdse 
waardering en respect bij te dragen tot de beoogde doelstellingen door aanwezigheid 
tijdens de lessen en de nodige inzet om zo de nodige verwachtingen in te lossen. 
 
Het centrum gaat ervan uit dat u, wanneer u zich inschrijft, zich akkoord verklaart met 
het agogisch project. Het inschrijvingsbeleid van het centrum is conform het nieuwe 
decreet van 15 juni 2007. 
 

3. Toelatingsvoorwaarden en inschrijvingen 
 
3.1. Niveau secundair volwassenenonderwijs (SVO) 
 
Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, 
moet de cursist voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Men heeft voldaan aan de voltijdse 
leerplicht, wanneer men de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft of wanneer men de leeftijd van 15 
jaar heeft bereikt en ten hoogste zeven jaar lager onderwijs en ten minste de eerste twee 
leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan gevolgd heeft. De cursist moet 
ingeschreven zijn vóór 1/3 van het volume aan geplande lestijden van de module of het 
leerjaar voorbij is. 
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3.2. Niveau hoger beroepsonderwijs (HBO) 
 
Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, moet de 
cursist voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Men heeft voldaan aan de deeltijdse 
leerplicht op het einde van het schooljaar in het jaar waarin men de leeftijd van 18 jaar bereikt. 
De cursist moet ingeschreven zijn vóór 1/3 van het volume aan geplande lestijden van de 
module of het leerjaar voorbij is. 
 
Daarenboven moet de cursist beschikken over een van de volgende studiebewijzen: 
 
1° een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair 
onderwijs; 
2° een diploma van het secundair onderwijs;  
3° een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van 
minimum 900 lestijden; 
4° een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 
lestijden; 
5° een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie; 
6° een diploma van het hoger beroepsonderwijs; 
7° een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; 
8° een diploma van bachelor of master;  
9° een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een 
internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande 
diploma’s. Bij ontstentenis van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen die 
in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat 
toelating geeft tot het hoger professioneel onderwijs dan wel het academisch onderwijs in dat 
land, toelaten tot de inschrijving voor een opleiding hoger beroepsonderwijs.  

Bovendien laat ons CVO ook kandidaat-cursisten toe die aan voorwaarden voldoen op basis van 
de volgende elementen:  

1° humanitaire redenen 
De directeur kan vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend zijn als 
vluchteling en die geen of niet alle documenten kunnen voorleggen over hun vooropleiding in 
hun land van herkomst, toegang geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs 
indien ze slagen voor een door het CVO speciaal daartoe ingerichte toelatingsproef. De 
directeur stelt de inhoud van de toelatingsproef vast. Indien vereist, wordt de toelatingsproef 
voorafgegaan door een taaltoets. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de 
kandidaat-cursist schriftelijk een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt 
vergezeld van een dossier dat uit volgende delen bestaat: documenten waaruit de status blijkt 
van vluchteling, ontheemde of persoon die nog niet officieel als vluchteling erkend is; een 
geldige verblijfsvergunning in België; een verklaring onder ede dat hij in het land van herkomst 
wel degelijk de vereiste vooropleiding heeft genoten, maar enkel het officiële diploma niet kan 
voorleggen; een bewijs dat het diploma waarover hij beweert te beschikken maar niet kan 
voorleggen, gelijkgesteld is met een Belgisch diploma dat toegang verleent tot het hoger 
beroepsonderwijs; staving aan de hand van gegevens van allerlei aard die indirect aangeven 
dat de student daadwerkelijk de vereiste vooropleiding in het land van herkomst heeft genoten; 
een bewijs van voldoende kennis van het Nederlands om de gewenste opleiding in het 
Nederlands te kunnen volgen.  
De directeur beslist of het ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is 
vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het 
ingediende toelatingsdossier van de cursist op onwaarheden berusten.  
 
2° medische, psychische of sociale redenen 
De directeur kan kandidaat-cursisten die erom verzoeken en die om medische, psychische of 
sociale redenen niet voldoen aan de eisen inzake studiebewijzen toegang geven tot een 
opleiding van het hoger beroepsonderwijs indien ze slagen voor een toelatingsproef. De 
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directeur stelt de inhoud van de toelatingsproef vast. Indien vereist, wordt de toelatingsproef 
voorafgegaan door een taaltest. De kandidaat-cursist moet minstens drie jaar geleden het 
secundair onderwijs hebben verlaten om een dergelijke aanvraag te kunnen indienen. Uiterlijk 
tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist schriftelijk een verzoek tot 
inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat uit volgende 
delen bestaat: attesten en/of documenten ter staving van het medische, psychische of sociale 
dossier; attesten/getuigschriften van reeds gevolgde studiejaren die niet leiden tot een 
diploma; een motivering waarom de kandidaat geen examens aflegde bij de Examencommissie 
van de Vlaamse Gemeenschap; een overzicht van het studieverloop. De directeur beslist of het 
ingediende dossier ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan 
worden geannuleerd indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier 
van de cursist op onwaarheden berusten.  
 
3° het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef 
Deze toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag vóór het einde van de inschrijvingsperiode 
georganiseerd en gaat na of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn 
om de module in kwestie aan te vangen. De directeur kan de organisatie van een 
toelatingsproef op verzoek van de cursist niet weigeren. De directeur van het centrum maakt 
op basis van de resultaten van de toelatingsproef een beoordeling op in de vorm van een 
schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de cursist. De directeur kan 
kandidaat-cursisten die niet de vereiste studiebewijzen kunnen voorleggen, maar wel een 
speciaal kwalificatieniveau, verdiensten of verworven competenties kunnen aantonen, toegang 
geven tot een opleiding van het hoger beroepsonderwijs indien ze slagen voor een 
toelatingsproef. De directeur stelt de inhoud van de toelatingsproef vast. Indien vereist, wordt 
de toelatingsproef voorafgegaan door een taaltest. De kandidaat-cursist moet minstens drie 
jaar geleden het secundair onderwijs hebben verlaten om een dergelijke aanvraag te kunnen 
indienen. Uiterlijk tegen de startdatum van de opleiding, dient de kandidaat-cursist schriftelijk 
een verzoek tot inschrijving in bij het centrum. Dit verzoek wordt vergezeld van een dossier dat 
uit volgende delen bestaat: attesten en/of documenten ter staving van het algemene 
kwalificatieniveau, van andere verdiensten en competenties; attesten/getuigschriften van reeds 
gevolgde studiejaren die niet leiden tot een diploma; een motivering waarom de kandidaat 
geen examens aflegde bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; een overzicht 
van het studieverloop en/of arbeidssituatie. De directeur beslist of het ingediende dossier 
ontvankelijk is en oordeelt of een taaltoets is vereist. De inschrijving kan worden geannuleerd 
indien achteraf blijkt dat elementen uit het ingediende toelatingsdossier van de cursist op 
onwaarheden berusten.  
 
3.3. Toelatingsproef 
 
De directeur van het centrum kan een toelatingsproef organiseren om te oordelen of een 
kandidaat-cursist kan worden toegelaten op basis van de nodige verworven ervaringen of 
competenties (EVC-EVK). 
 
De directeur kan het verzoek om een toelatingsproef in te richten niet weigeren aan de 
kandidaat-cursisten die met het oog op de toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO) de 
aanvraag indienen om hun algemeen niveau te toetsen. 
 
De toelatingsproef moet uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode 
georganiseerd worden op verzoek van de kandidaat-cursisten. Dit kan schriftelijk, mondeling of 
met praktische proeven worden afgenomen. De directeur voegt de toelatingsproef en het 
schriftelijk verslag van de toelatingsproef en het schriftelijk verslag van de toelatingsproef toe 
aan het administratief dossier van de cursist. 
 
De toelatingsproef gaat na of de kandidaat-cursist beschikt over de kennis en vaardigheden 
nodig om de opleiding of module met kans op succes te starten. 
 
3.4. Inschrijvingen 
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De inschrijvingen gebeuren op het secretariaat van het Provinciaal Technisch Instituut - 
Centrum voor Volwassenenonderwijs in de Graaf Karel de Goedelaan 7 te Kortrijk. Gedurende 
het schooljaar kan dit steeds gebeuren tijdens de openingsuren van het secretariaat (zie 
website). Het centrum is gesloten tijdens de schoolvakanties. Gedurende de zomervakantie, 
met uitzondering van de wettelijke feestdagen, staat iemand ter beschikking vanaf 9.00 tot 
12.00 uur en vanaf 14.00 tot 18.00 uur (op zaterdag enkel in de voormiddag). Voor de 
inschrijving is een officieel document vereist (bv. identiteitskaart, SIS-kaart, uittreksel uit 
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, …). 
 
3.5. Recht op inschrijving 
 
De cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich in orde stellen met de 
inschrijvingsvoorwaarden. Indien u voldoet aan volgende inschrijvingsvoorwaarden, zal uw 
inschrijving niet worden geweigerd: 
• Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; 

• Het inschrijvingsgeld betalen of ervan rechtmatig zijn vrijgesteld met de nodige 
bewijsstukken; 

• Zich akkoord verklaard hebben met dit centrumreglement;  

• Zich akkoord verklaard hebben met het eigen agogisch project van het 
centrum. 

Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen verleent de cursist zijn/haar akkoord met het 
centrumreglement en met het agogisch project.  

Het centrum behoudt zich het recht voor te oordelen over de mogelijkheid van herinschrijven 
van wie het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd 
uitgesloten. Eveneens kan het centrum voorrang geven aan cursisten die niet eerder dezelfde 
module of hetzelfde leerjaar in dezelfde opleiding volgden.  

Vooraleer u inschrijft ontvangt u een raming van de kosten van het cursusmateriaal, die u moet 
betalen in de gekozen opleiding of module. 

Als u niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet zal het CVO uw inschrijving weigeren, tenzij de 
directeur u als vrije cursist - en dus niet subsidieerbaar - wil aanvaarden. Als vrije cursist mag 
u niet deelnemen aan evaluaties noch aan proeven. U kan dus geen officiële attesten, 
getuigschriften, certificaten of diploma’s behalen en evenmin een vrijstelling bekomen voor het 
(de) - als vrije cursist - gevolgde vak(ken). 
 
3.6. Cursistendossier 
 
Iedere ingeschreven cursist heeft een cursistendossier. Enkel indien het cursistendossier 
volledig is, is de cursist wettelijk ingeschreven. 
 
Het CVO gebruikt uw persoonsgegevens voor de noodwendigheden van de 
cursistenadministratie en cursistenbegeleiding; daarom worden ze in een bestand bijgehouden. 
Het spreekt vanzelf dat deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn. Het centrumbestuur van het 
CVO verzamelt ze met inachtneming van de privacywet. U heeft dan ook te allen tijde het recht 
op inzage van de gegevens en u kan de correctie ervan vragen. 
 
Het cursistendossier dient volgende documenten te bevatten: 
• Inschrijvingsformulier; 
• Individuele steekkaart; 
• Attesten vrijstelling inschrijvingsgeld; 
• Andere verantwoordingsstukken; 
• Aanwezigheidsregisters. 
 
3.6.1. Inschrijvingsformulier 
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Bij uw inschrijving wordt er telkens in tweevoud een inschrijvingsformulier opgemaakt. Beide 
exemplaren worden gedateerd en ondertekend door uzelf. Eén exemplaar blijft bewaard in het 
cursistendossier en het andere exemplaar wordt u overhandigd als bewijs van uw inschrijving 
en als betalingsbewijs. Het inschrijvingsformulier vormt -samen met de individuele steekkaart- 
het basisdocument voor de controle op uw regelmatigheid als cursist door het departement 
Onderwijs. 
 
3.6.2. Individuele steekkaart 
De individuele steekkaart beschrijft uw vorderingen in de opleiding(en) en dat over de 
schooljaren heen. Ze vermeldt ook uw eventuele toelatingsproe(f)(ven) en vrijstelling(en). 
Deze gegevens worden ook onder de vorm van een elektronisch registratiesysteem 
bijgehouden. 
 
3.6.3. Attesten vrijstelling inschrijvingsgeld 
Indien u als cursist (deels) vrijgesteld bent van de betaling van het inschrijvingsgeld, dan wordt 
het attest tot staving van deze vrijstelling ook in het cursistendossier bewaard. Dit kan onder 
elektronische vorm gebeuren. 
 
3.6.4. Andere verantwoordingsstukken 
Indien u wordt toegelaten op basis van een vooropleiding of van beroepservaring, dan moeten 
alle verantwoordingsstukken ook in het cursistendossier worden bewaard, zoals bijvoorbeeld 
een kopie van diploma's, attesten van opleidingsinstellingen, verslag van de directeur van het 
centrum, enz.  
 
3.6.5. Aanwezigheidsregisters 
In het aanwezigheidsregister wordt uw individuele aan- en afwezigheid zorgvuldig bijgehouden: 

• de dagen en lestijden waarop u aanwezig moet zijn; 
• uw effectieve aanwezigheden; 
• uw vooraf verwittigde afwezigheden; 
• de niet-verwittigde afwezigheden. 

 
Het is best dat u uw afwezigheden zoveel mogelijk met schriftelijke verantwoordingsbewijzen 
staaft, zoals bijvoorbeeld medische attesten, andere mogelijke attesten, … . 
Als u van betaald educatief verlof geniet, moet u steeds zorgvuldig uw afwezigheden 
verantwoorden. Dat geldt eveneens voor elke afwezigheid tijdens het volgen van gecombineerd 
onderwijs. 
 
3.7. Inschrijvingsgeld 
 
Het inschrijvingsgeld werd decretaal vastgelegd op 1 euro per lesuur. Voor het schooljaar 
2007-2008 werkt het PTI-CVO echter via de uitzonderingsmaatregel van 0,80 euro 
inschrijvingsgeld per lesuur dat zal verhoogd worden naar 1 euro per lesuur vanaf schooljaar 
2008-2009 (informatie via secretariaat). Het inschrijvingsgeld kan contant betaald worden, via 
factuur of via opleidingscheques. 
 
Het inschrijvingsgeld voor een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs en het hoger 
beroepsonderwijs is begrensd op 400 euro per schooljaar of 1.200 euro voor de gehele 
opleiding gedurende vier schooljaren. De begrenzing van het inschrijvingsgeld voor de gehele 
opleiding is gedurende vier schooljaren geldig, ongeacht het Centrum voor 
Volwassenenonderwijs waar de cursist deze opleiding geheel of gedeeltelijk volgt. 
Betaalbewijzen dienen door de cursist zelf bijgehouden te worden. 
 
3.8. Vrijstelling van inschrijvingsgeld 
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Alle attesten die moeten voorgelegd worden met het oog op een volledige vrijstelling of een 
verminderd inschrijvingsgeld mogen op het ogenblik van inschrijving niet ouder zijn dan 1 
maand.    
 
Er geldt een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld voor cursisten die:  
 
1° ingeschreven zijn voor een opleiding in het studiegebied algemene vorming; 
 
2° op het moment van hun inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet 
betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van 
vreemdelingen; 
 
3° op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke 
dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën; 
 
4° op het moment van hun inschrijving als gedetineerde verblijven in een van de Belgische 
strafinrichtingen; 
 
5° op het moment van hun inschrijving minderjarig zijn en deelnemen aan het secundair 
volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds 
Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs, vermeld in artikel 67 
van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II; 
 
6° inburgeraar zijn en een inburgeringscontract hebben ondertekend, zoals vermeld in artikel 
2, 9°, van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid of een 
attest van inburgering hebben behaald, zoals vermeld in artikel 2, 11°, van hetzelfde decreet 
voor een opleiding Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 in het studiegebied Nederlands 
tweede taal;  
 
7° op basis van artikel 33 uit het decreet toegelaten worden tot een opleiding van het 
studiegebied Nederlands tweede taal.  
 
8° op het moment van hun inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een 
werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend traject naar werk; 
 
9° niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden die op het moment van hun 
inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven. 
 
Indien een cursist vrijgesteld is van inschrijvingsgeld, dient het vereiste attest binnen de week 
op het secretariaat binnengebracht te worden. 
 
Er geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,50 euro voor cursisten die ingeschreven zijn 
voor een opleiding in het studiegebied Nederlands tweede taal.  
Er geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,25 euro voor cursisten die op het moment van 
hun inschrijving:  
 
1° een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor andere 
opleidingen dan deze bedoeld in  1°, 6° en 7° van bovenstaand artikel of ten laste zijn van 
voormelde categorieën; 
 
2° in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die 
in het bezit is van een van de volgende attesten:  
• een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten 

minste 66% blijkt; 
• een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten 
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• een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap blijkt; 

 
3° gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor 
Basiseducatie gedurende tenminste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van 
inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs; 
 
Indien een cursist vermindering geniet van inschrijvingsgeld, dient het vereiste attest binnen 
de week op het secretariaat binnengebracht te worden. 
 
Voor modules waarvoor de cursist is vrijgesteld, dient geen inschrijvingsgeld te worden betaald. 
 
Het inschrijvingsgeld is exclusief boeken, cursussen, fotokopieën,… die aan de kostprijs worden 
aangerekend. Van deze kosten ontvangt u een raming bij de inschrijving. Dit kunnen vaste 
prijzen zijn of richtprijzen. 
 
Indien u problemen ondervindt met het betalen van sommige financiële bijdragen, kan u 
contact opnemen met het instituut. Er kunnen dan afspraken worden gemaakt over een 
aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren u een discrete behandeling van uw vraag.  
 
3.9. Annulering van inschrijving 
 
Stelt u bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat u door privé- of 
werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan u (een deel van) het betaalde 
geld terugkrijgen:  
 

• het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen): 
bij annulering vóór de start van de opleiding; 

• een gedeelte van het inschrijvingsgeld of het volledige inschrijvingsgeld: bij annulering na 
de start van de opleiding (mits advies van de directie); 

• Na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. 

Indien het CVO beslist om de opleiding te schrappen, dan betaalt het u het gehele bedrag 
terug. 
 

4. Dienstverlening aan de cursist 
 

Computergebruik en software 
Het centrum biedt de cursisten de mogelijkheid aan gratis gebruik te maken van 
computers en bijhorende software.  
 
Directie 
De directeur staat in voor de dagelijkse leiding van het instituut en beslist bijgevolg, 
rekening houdend met alle reglementaire bepalingen, in alle door dit reglement niet 
voorziene situaties. De directeur is na afspraak dagelijks te bereiken in zijn bureau (K113). 
 
Educatief verlof 
Een werknemer met een volledige dagtaak in de privé-sector die bepaalde algemene of 
beroepsopleidingen volgt, kan genieten van betaald educatief verlof. De werknemer heeft 
recht op het werk afwezig te zijn, met behoud van het normale loon (begrensd) dat op het 
gewone tijdstip moet worden uitbetaald. Het aantal uren staat in verhouding tot de 
gevolgde opleiding. Het betaald educatief verlof moet worden opgenomen tussen het begin 
en het einde van de opleiding. De aanvraag voor betaald educatief verlof wordt vermeld op 
het inschrijvingsformulier. Het secretariaat zal een registratieformulier ter beschikking 
stellen aan de betrokkene, die dit na iedere les door de lesgever laat aftekenen. Op het 
einde van ieder trimester bezorgt de cursist het registratieformulier aan het secretariaat, 
dat een attest bestemd voor de werkgever overhandigt. 
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Het recht op educatief verlof vervalt: 
• bij het opgeven of onderbreken van de opleiding; 
• bij ongewettigde afwezigheid van meer dan één tiende van de lessen per 

schoolkwartaal, en dit gedurende zes maanden; 
• bij het uitoefenen van een winstgevende activiteit tijdens het betaald educatief verlof; 
• bij tweemaal mislukken van dezelfde cursus; 
• na tweemaal hetzelfde jaar gevolgd te hebben; 
• bij het niet correct invullen van het registratieformulier. 
 
E-mail 
Het e-mailadres waarop het centrum te bereiken is: pti-cvo@pti.be 
 
Inrichtende Macht 
De Inrichtende Macht van het Provinciaal Technisch Instituut - Centrum voor 
Volwassenenonderwijs is de Provincie West-Vlaanderen. Als uitvoerend orgaan van de 
Provincieraad treedt de Deputatie op. De provincie West-Vlaanderen is de eigenlijke 
organisator van het onderwijs in het PTI-CVO. 
 
Kopieercentrum 
Het kopieercentrum (K018) is toegankelijk van: 
Maandag:   van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur 
Dinsdag:   van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur 
Woensdag:  van 08.00 tot 12.00 uur 
Donderdag: van 08.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur 
Vrijdag:  van 08.00 tot 12.00 uur 
 
Het kopieercentrum kan eventueel op andere uren opengesteld worden na afspraak met 
het secretariaat. In het economaat kan je een kopieerkaart kopen (€ 2,50 voor 50 
kopieën).  
 
Lessenroosters en vakantiedagen 
Op uw inschrijvingsfiche wordt de startdatum van de module vermeld waarvoor u zich 
inschreef. 
 
Bij de start van de module ontvangt u een kalender die onder meer vermeldt:  

• de planning van de lessen;  

• de vakantieperiode(s) en vrije dagen; 

• de eventuele stageperiodes; 

• de evaluatieperiodes; 

• de eventuele extramuros activiteiten; 

• de proclamatie; 

• … 

Het CVO wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Faciliteiten om te kunnen 
wisselen van lesgroep dient u te bespreken met het secretariaat. Het secretariaat meldt u 
ten gepaste tijde de lesverplaatsingen en het tijdstip van de inhaallessen. 
 
Middagmaal 
De cursisten kunnen over de middag (niet op woensdag) gebruik maken van het 
zelfbedieningsrestaurant voor het gebruik van een warme maaltijd. Er is eveneens koffie 
en frisdrank voorzien. Hiervoor hebt u wel een registratiekaart nodig die u kunt verkrijgen 
bij het economaat. De cursisten die zich voorzien hebben van een eigen lunchpakket 
kunnen eveneens de eetruimte gebruiken. Om een goede wisselwerking met de leerlingen 
van het secundair onderwijs te behouden, is het wenselijk dat de cursist de eerste 
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verdieping van de eetruimte gebruikt. Vanaf 12u30 uur is dit gedeelte volledig vrij voor de 
cursisten van het volwassenenonderwijs. 
 
Ombudsman 
Een ombudsman werd aangesteld in het PTI – Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals 
omschreven in het evaluatiereglement kan de cursist een beroep doen op bemiddeling van 
de ombudsman bij klachten in verband met de examenregeling, het verloop van de 
examens en de deliberatie. De cursist kan er tevens terecht met vragen en suggesties 
betreffende de kwaliteit van de opleidingen. 
 
Openbaar vervoer 
Het centrum is gemakkelijk bereikbaar per bus of trein. Een bushalte is voorzien op 300 
meter van het instituut en tevens ligt het treinstation op wandelafstand. Meer informatie 
betreffende de uurregelingen is te verkrijgen via het secretariaat. 
 
Openleercentrum (OLC) - Mediatheek 
Het openleercentrum (OLC) is overdag toegankelijk op:  
Maandag:  van 08.00 tot 11.30 uur en 12.15 tot 18.00 uur 
Dinsdag:  van 08.00 tot 11.30 uur en 12.15 tot 18.00 uur 
Woensdag:  van 08.00 tot 11.30 uur en 12.15 tot 16.00 uur 
Donderdag: van 08.00 tot 11.30 uur en 12.15 tot 18.00 uur 
Vrijdag:  van 08.00 tot 11.30 uur en 12.15 tot 18.00 uur 
 
Gebruik van het OLC overdag kan, mits correcte afspraken met het secundair onderwijs. 
 
Het openleercentrum is ’s avonds toegankelijk op:  
Maandag:  van 18.00 tot 21.30 uur  
Dinsdag:  van 18.00 tot 21.30 uur  
Woensdag:  van 18.00 tot 21.30 uur  
Donderdag: van 18.00 tot 21.30 uur  
Vrijdag:  -  
 
Het openleercentrum kan eventueel op andere uren opengesteld worden na afspraak met 
het secretariaat. In de leeszaal kunnen naslagwerken (encyclopedieën en woordenboeken), 
vak- en weekbladen geraadpleegd worden. Men heeft keuze uit een 75-tal tijdschriften. De 
mediatheek beschikt over ongeveer 3.500 boeken. Die kunnen gratis ontleend worden. De 
uitleentermijn bedraagt drie weken. Verlenging kan toegestaan worden, mits het boek niet 
door een andere lezer gereserveerd werd. Wie de boeken te laat binnenbrengt, betaalt 10 
eurocent boete, per boek en per dag. Videocassettes, dia’s en transparanten kunnen 
bekeken worden. In het openleercentrum staan er een veertigtal computers met 
internetaansluiting ter beschikking van de cursisten, tevens kunnen de cursisten gebruik 
maken van de gangbare platformen. 
 
Opleidingscheques 
Een opleidingscheque heeft een bepaalde waarde, waarvan 50% door de cursist wordt 
betaald en 50% door de Vlaamse overheid. Over de aanvraag en het gebruik van 
opleidingscheques vindt u meer informatie op de website van het PTI-CVO of op het 
secretariaat. Het PTI-CVO Kortrijk is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem 
van de opleidingscheques. 
 
Parking 
Er is een ruime parking voorzien op de campus. Wagens dienen reglementair te worden 
geparkeerd. Fietsen en bromfietsen dienen geplaatst te worden op de daarvoor bestemde 
plaatsen. Sluit deze steeds veilig af. De toegangswegen tot speelplaats en gebouwen 
dienen in alle omstandigheden vrij te blijven om veiligheidsredenen. 
 
Pauze 
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De pauzemomenten moeten gebeuren tijdens de voorgeschreven momenten (buiten de 
effectieve lestijden om). Tijdens de pauze van cursussen ingericht door het 
volwassenenonderwijs, kunnen de cursisten plaatsnemen in lokaal K020, naast de 
polyvalente hall. Dit lokaaltje is voorzien van een betalende koffieautomaat en een 
frisdrankenautomaat, hier kunt u eventueel eten. In alle andere lokalen is het verboden te 
eten en te drinken. Andere frisdrankenautomaten zijn te vinden op de speelplaats van het 
PTI. 
 
Premie na het behalen van bepaalde certificaten en diploma’s 
Aan cursisten die een eerste diploma secundair onderwijs behaald hebben, wordt een 
premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat de cursist voor deze opleiding 
heeft betaald. Het gaat hierbij meer bepaald om de opleidingen, vermeld in artikel 41, §4, 
1° en 2° van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs. 

Aan cursisten die het certificaat behaald hebben van een opleiding, vermeld in bijlage IX 
van het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de studiebekrachtiging 
in het volwassenenonderwijs, wordt een premie toegekend die gelijk is aan 50 procent van 
het inschrijvingsgeld dat zij voor deze opleiding hebben betaald.  

Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat de 
cursist betaald heeft, rekening houdend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van 
het inschrijvingsgeld waarvan de cursist heeft genoten.  

Deze premies worden enkel toegekend voor de opleidingsonderdelen die gestart worden 
vanaf 1 september 2007. 

Om een premie te verkrijgen, moet de cursist een aanvraagdossier indienen bij de afdeling 
Volwassenenonderwijs, schoolbeheer volwassenenonderwijs, secretariaat 6 C 20, Koning 
Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. 

Dit aanvraagdossier bestaat uit: 

• de persoonsgegevens van de cursist: voornaam, achternaam, adres en 
rekeningnummer waarop de premie moet gestort worden; 

• een kopie van het behaalde diploma of certificaat; 

• de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat de cursist voor de opleiding 
in kwestie heeft betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar de cursist de 
opleiding geheel of gedeeltelijk heeft gevolgd (dit zijn de betalingsbewijzen). 

De cursist kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma of certificaat een premie 
aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma of 
certificaat. 

De afdeling Volwassenenonderwijs informeert de cursist na uiterlijk 45 kalenderdagen of 
het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. 
Indien dit het geval is dan informeert de afdeling Volwassenenonderwijs de cursist ook 
over de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald. 

Om (kandidaat-)cursisten ertoe aan te zetten (bijkomende) opleidingen te volgen, hebben 
de federale overheid, de Vlaamse overheid en de sociale partners een waaier van 
faciliteiten en financiële tegemoetkomingen uitgewerkt. Voorbeelden daarvan zijn: betaald 
educatief verlof, opleidingscheques, vrijstelling van stempelcontrole, …  Afhankelijk van uw 
concrete situatie als cursist kan het CVO u de nodige informatie bezorgen of u 
doorverwijzen.  
 
Preventiedienst 
Een preventieadviseur werd aangesteld in het PTI. Het centrum staat in voor het welzijn, 
de veiligheid en de gezondheid van de personen die er leven en werken. In het kader van 
de wet op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, treft zij 
maatregelen betreffende brandpreventie, brandveiligheid en evacuatie. Steeds dienen de 
specifieke richtlijnen gevolgd te worden die iedere cursist bij het begin van het schooljaar 
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ontvangt. Het centrum zorgt voor veilig didactisch materiaal en machines. Elke werkplaats 
en laboratorium heeft de nodige voorzieningen om eerste hulp te kunnen bieden. Bij 
ernstige gevallen wordt hulp verleend in het EHBO-lokaal (lokaal K019), naast het 
kopieercentrum. 
 
Secretariaat 
Het secretariaat kan u vinden op de gelijkvloerse verdieping van het klassenblok (lokaal 
K001). Het secretariaat is open tijdens het schooljaar zoals ad valvas aangegeven. 
 
Sport 
De sporthal is te gebruiken door de cursisten maar enkel na reservering via het 
secretariaat. 
 
Studentenkaart 
Een studentenkaart kan afgehaald worden op het secretariaat. Het is noodzakelijk een 
pasfoto mee te brengen. Deze studentenkaart geeft recht op toegang tot de PTI-parking, 
prijsvermindering voor (buitenlandse) reizen, bioscoopbezoek, musea, … 
 
Studiebewijzen 
Studiebewijzen worden uitgereikt aan die cursisten die met goed gevolg de module of het 
vak beëindigd hebben. Voor diploma’s en certificaten dient u af te tekenen voor ontvangst, 
ze worden niet per post verstuurd. Het afhalen gebeurt op het secretariaat. Het 
studiebewijs dient door de cursist zelf ondertekend te worden. 
 
Tekenmateriaal 
Naast het tekenen met de computer (cad-cam), dient de cursist die de opleiding design & 
textiel volgt, ook andere manuele tekentechnieken te oefenen. Zij voorzien in eigen 
materiaal. 
 
Verzekeringen 
De Inrichtende Macht heeft een verzekering afgesloten voor lichamelijke ongevallen op de 
campus en voor de verplaatsingen via het principe van de kortste weg van en naar huis. 
Van elk ongeval of schadegeval dient binnen de 48 uur aangifte gedaan te worden op het 
secretariaat van de school. De voorwaarden van de verzekeringspolissen zijn op het 
secretariaat in te kijken. Stages, bijzondere activiteiten (studiereis, …) van het CVO vallen 
tevens onder deze verzekering. 
 
Website 
Het centrum heeft een website, namelijk www.pti.be/cvo. Alle gegevens m.b.t. de werking 
van het centrum alsook gegevens betreffende lessenroosters en informatie over 
opleidingen is terug te vinden op dit forum. 

 
5. Plichten van de cursist 

 
Aanwezig zijn 
Behalve bij vrijstellingen worden de cursisten geacht “regelmatig de lessen bij te wonen”. 
Lessen beginnen en eindigen stipt volgens de voorgeschreven uurregelingen. 
 
Afwezigheid 
Elke afwezigheid moet zo snel mogelijk aan het secretariaat gemeld en verantwoord 
worden. Is de reden van afwezigheid vooraf gekend, dan dient het secretariaat ook vooraf 
ingelicht te worden. Voor afwezigheden van meer dan twee dagen wegens medische 
redenen moet een doktersattest aan het secretariaat bezorgd worden. Dit is ook nodig 
voor elke dag dat men afwezig is tijdens een examen.  
 
Gewettigde afwezigheden zijn afwezigheden wegens: 

• medische redenen (ziekte, ongeval); 
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• familiale redenen (familiebijeenkomst, begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een 
naast familielid, …); 

• gerechterlijke redenen (oproeping of dagvaarding voor een rechtbank); 
• overmacht. 

 
Apparatuur 
apparatuur, machines en materieel moeten in het lokaal van hun standplaats blijven. U 
mag ze enkel gebruiken als u de werking ervan kent én na een oordeelkundige keuze 
ervan. Behandel ze met de nodige zorg. Beschadigingen eraan moet u onmiddellijk 
melden. U bent verantwoordelijk voor de netheid ervan. U mag de bijbehorende 
handleiding(en) en databoeken niet ontlenen. 
 
Computergebruik en software 
Misbruik en/of diefstal van de aangeboden computerinfrastructuur zal gerechterlijk worden 
vervolgd. Tevens worden inbreuken tegen illegaal kopiëren van software gerechterlijk 
vervolgd. Het internetgebruik moet conform de voorgeschreven regels van de 
begeleidende docenten gebeuren. Om de computers virusvrij te houden worden er geen 
eigen opslagmedia meegebracht. Het CVO behoudt zich het recht voor het gebruik van het 
internet te registeren en bij ongepast gebruik beperkingen op te leggen. 
 
Copyright 
De auteursrechten op boeken en software moeten strikt worden gerespecteerd. Het 
kopiëren of wijzigen van software of cursusmateriaal is verboden. Het kopiëren van 
beschermde werken voor eigen gebruik is verboden. Werken van cursisten (bv. 
eindwerken) kunnen gebruikt worden voor publiciteit voor het centrum. 
 
Examens 
Iedere cursist moet zijn aanwezigheid tijdens de examens bevestigen met zijn/haar 
persoonlijke handtekening. 
 
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag 
Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag worden niet getolereerd in het instituut. 
Wanneer het personeel pesterijen opmerkt, zal het onmiddellijk optreden en wordt het 
orde- en tuchtreglement toegepast. Indien u wordt gepest of het slachtoffer bent van 
geweld of ongewild seksueel gedrag, dan kan u zich anoniem wenden tot LIMITS vzw, 
Tiensevest 40, 3000 Leuven. (website: www.limits.be). Deze VZW kreeg van de Vlaams 
Minister van Onderwijs het mandaat van Steunpunt grensoverschrijdend gedrag op school. 
Dit steunpunt heeft als belangrijkste taak ieder die in het onderwijsgebeuren betrokken is, 
telefonisch informatie en advies te verschaffen. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 10.00u tot 17.00u op het nummer is (016) 208 588 of per 
e-mail: info@limits.be 
 
GSM 
GSM’s worden afgelegd in de klas om de continuïteit van het lesgebeuren niet te verstoren. 
 
Laatkomers 
Respecteer begin- en einduren van de lessen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden 
kan u laattijdig aankomen (zware verkeersmoeilijkheden, treinstakingen,…), als cursist 
heeft u zich immers geëngageerd om de lessen regelmatig te volgen. Als u het CVO 
vroeger wilt verlaten, meldt u dit - omwille van de verzekering - aan het secretariaat. 
 
Orde en netheid 
Het instituut is een modern schoolcomplex gelegen in een aangename omgeving met vele 
aanplantingen. Iedereen in het centrum is medeverantwoordelijk voor het degelijk 
onderhoud van de campus. Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden en gerecycleerd. 
De klaslokalen beschikken over 2 vuilnisbakken, één voor papier en één voor restafval. 
Verspreid over de campus staan blauwe vuilnisbakken voor PMD-afval. het CVO zorgt voor 
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nette lokalen. Het verwacht dan ook dat u dat respecteert en dat u bovendien de voor de 
opleidingen specifieke hygiënische en onderhoudsregels naleeft. In de leslokalen mag om 
hygiënische redenen niet gegeten of gedronken worden. De cursisten zijn verantwoordelijk 
voor de door hen toegebrachte schade. Ze zijn daarom verplicht die te vergoeden. 
Bovendien kan het centrumbestuur verdere nodige maatregelingen opleggen. 
 
Raadplegen van de berichten 
De cursisten kunnen geregeld de berichten raadplegen die ad valvas voor hen worden 
uitgehangen bij het secretariaat. Ook de website is een aangewezen middel om berichten 
te raadplegen. 
 
Regelmatige aanwezigheid 
Uw regelmatige aanwezigheid verhoogt uw slaagkansen in de opleiding en is daarnaast ook 
voor een aantal andere aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld betaald educatief verlof, 
inburgeringstraject of gecombineerd onderwijs… erg belangrijk.  
 
De aanwezigheden worden daarom zorgvuldig bijgehouden in het aanwezigheidsregister. 
Het CVO verwacht dat u meteen na uw tijdige inschrijving in een opleiding of module 
regelmatig aanwezig zal zijn.  
 
In het gecombineerd onderwijs, dat bestaat uit een gedeelte afstandsonderwijs en een 
gedeelte contactonderwijs, moet u aantoonbaar participeren aan de opleiding. Dat wil 
zeggen dat u regelmatig aanwezig moet zijn in het gedeelte contactonderwijs en dat uw 
deelname aan het gedeelte afstandsonderwijs systematisch wordt opgevolgd.  
 
Het CVO kan u het recht ontzeggen om deel te nemen aan de evaluaties op grond van 
langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. De vorderingen van afwezige 
cursisten kunnen immers niet worden beoordeeld. Bij afwezigheid bezorgt u binnen een 
week na het begin van de afwezigheid een schriftelijke verantwoording aan het 
secretariaat.  
 
Om u tijdig te kunnen verwittigen dat een les niet doorgaat of wordt verplaatst is het van 
belang dat u iedere adres-, telefoon-, of emailwijziging zo vlug mogelijk meedeelt aan het 
secretariaat. Als een les geannuleerd wordt zal het centrum u verwittigen via email. U 
dient deze email te bevestigen. Indien het instituut geen bevestiging gekregen heeft op 
deze email wordt u opgebeld voor de lessen beginnen.  
 
Rook-, drugs-, en alcoholverbod 
Het opleidingscentrum is een openbaar gebouw, dus worden alle lokalen rookvrij 
gehouden. Tevens heerst er een absoluut rookverbod op het domein van het PTI-CVO. 
Concreet wil dit zeggen dat roken enkel toegelaten is buiten de schoolpoorten 
(Provincierichtlijn). De cursist die tijdens de lestijden onder invloed van alcohol of drugs 
wordt aangetroffen zal onmiddellijk uit de klas verwijderd worden. Bij herhaling van de 
feiten kan het centrumbestuur beslissen om betrokken cursist niet meer toe te laten tot de 
cursus om de goede gang van zaken te waarborgen. 
 
Schade 
Wie beschadigt of ontvreemdt zal hiervoor volledig verantwoordelijk worden gesteld. 
 
Stages – externe bezoeken 
Een aantal cursisten voert stageperiodes uit in bedrijven. Het centrum dient hiervan te 
allen tijden op de hoogte te zijn via een stagecontract dat de voorwaarden vermeld 
waaraan de stage moet voldoen (met handtekening van iedere betrokken partij). Externe 
bezoeken aan bedrijven of andere instellingen dienen steeds gemeld te worden aan het 
secretariaat in het kader van het verzekeringsprincipe. 
 
Toezien op persoonlijke goederen 
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Het instituut is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 
goederen. Als cursist bent u dus zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen 
(GSM, geldbedragen, materiaal, …). Laat nooit waardevolle zaken achter in de klas tijdens 
pauzes. 
 
Veiligheid 
Het instituut staat in voor de veiligheid van de personen die er leven en werken. 
Bedreigende voorwerpen zijn daarom verboden. Tijdens bepaalde lessen kan 
beschermende kledij vereist zijn, de docent adviseert over de uitrusting. Het instituut treft 
maatregelingen met betrekking tot brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Inzake 
veiligheid en brand dienen steeds de specifieke richtlijnen van het instituut gevolgd te 
worden. De school zorgt voor veilig didactisch materiaal en machines. Het spreekt vanzelf 
dat de cursist deze inspanningen eerbiedigt en dat hij/zij zich mee inzet om de veiligheid in 
het instituut te bevorderen en nauwgezet de verplichtingen inzake persoonlijke 
beschermingsmiddelen respecteert. Het instituut heeft de nodige voorzieningen om eerste 
hulp te bieden. Bij ernstige ongevallen wordt hulp verleend door de EHBO-
verantwoordelijke. Hiertoe verwittigt men het secretariaat of de conciërge 
(telefoonnummer 265). 
 
Bij ernstig gevaar contacteert de begeleider of cursist onmiddellijk het secretariaat of, 
indien niet bereikbaar, de conciërge (telefoonnummer 265). Dit kan via de 
telefoontoestellen die aanwezig zijn in de klaslokalen. 
 
Bij ontruimingsalarm moet de begeleider (of cursist): 
• alle toestellen uitschakelen; 
• deuren en vensters sluiten; 
• het gebouw onmiddellijk verlaten, rekening houdend met de voorziene 

pictogrammen betreffende noodsituaties alsook de ontruimingsplannen die in de 
lokalen beschikbaar zijn; 

• de trap gebruiken (géén lift); 
• de bevelen van de verantwoordelijke(n) nauwkeurig opvolgen; 
• kalm blijven om paniek te voorkomen; 
• naar de verzamelplaats komen (speelplaats); 
• eventuele ontbrekende personen aan de begeleiders doorgeven. 
 
Indien een begeleider (of cursist) geen antwoord krijgt op het secretariaat, is hij/zij 
verplicht onmiddellijk te handelen in de mate van zijn/haar mogelijkheden: alarm slaan 
zodat de activiteiten in het gebouw stopgezet worden en de zone verlaten wordt, 
aangewezen beschermingsmaatregelen treffen en eventueel externe hulpdiensten 
waarschuwen (brandweer en ambulance).  
 
Met elk telefoontoestel op het PTI kan de “dienst 100” rechtstreeks bereikt worden. Na 
indrukken van 100 wacht u enkele seconden, de telefooncentrale schakelt automatisch 
door. Iedere begeleider (of cursist) die een gebrek vaststelt, is verplicht dit onmiddellijk te 
melden aan het secretariaat waar meldingsformulieren beschikbaar zijn. De 
preventieadviseur staat in voor de dagelijkse opvolging van de meldingsformulieren. 
 

 
6. Terminologie volwassenenonderwijs 

 
afstandsonderwijs: onderwijs dat via media wordt verstrekt, waardoor de cursist niet 
aan een bepaald tijdstip of plaats van onderwijsverstrekking is gebonden; 
 
basiscompetenties: doelen, afgeleid uit een referentiekader, met betrekking tot de 
kennis, vaardigheden en attitudes waarover een cursist beschikt om zich persoonlijk te 
ontwikkelen of maatschappelijk te functioneren of vervolgonderwijs aan te vatten of als 
beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren; 
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beroepsprofiel: een geordende opsomming van taken die door de ervaren 
beroepsbeoefenaar worden uitgeoefend en van de kwaliteitsnormen en beroepsvereisten 
die daarvoor gelden; 
 
centrum: een Centrum voor Volwassenenonderwijs of een Centrum voor Basiseducatie; 
 
centrumbestuur: de inrichtende macht die ten aanzien van het centrum de 
bestuurshandelingen verricht, overeenkomstig de door de wet, het decreet, het bijzonder 
decreet of de statuten toegewezen bevoegdheden; 
 
centrumreglement: door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de 
betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten; 
 
certificaat: een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt 
aan een cursist die met goed gevolg een opleiding heeft beëindigd; 
 
consortium volwassenenonderwijs: het gesubsidieerde samenwerkingsverband tussen 
Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie binnen één 
welomschreven werkingsgebied; 
 
contactonderwijs: onderwijs in een rechtstreeks contact tussen de leraar of begeleider 
van een onderwijsactiviteit en de cursist, gebonden aan een bepaald tijdstip en plaats van 
onderwijsverstrekking; 
 
cursist: een deelnemer aan het volwassenenonderwijs die voldoet aan de 
toelatingsvoorwaarden en ingeschreven is; 
 
deelcertificaat: een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur 
uitgereikt aan een cursist die een module met goed gevolg heeft beëindigd; 
 
diploma: een van rechtswege erkend studiebewijs, door het centrumbestuur uitgereikt 
aan een cursist die met goed gevolg het secundair of het hoger beroepsonderwijs 
(gegradueerde) heeft beëindigd; 
 
eindtermen: minimumdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes 
die de Vlaamse Gemeenschap noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde 
cursistenpopulatie; 
 
evaluatiereglement: het onderdeel van het centrumreglement waarin de 
evaluatieprocedure en alle evaluatievoorwaarden vastgesteld worden; 
 
fusie: de samenvoeging tot één centrum van twee of meer centra; 
 
gecombineerd onderwijs: een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs; 
 
hoofdvestigingsplaats: vestigingsplaats waar de administratieve zetel van een centrum 
is ondergebracht;  
 
inburgeraar: een natuurlijk persoon zoals vermeld in artikel 3, §1, van het decreet van 28 
februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid; 
 
kwaliteitszorg: het geheel van activiteiten dat het centrum onderneemt om de kwaliteit 
van zijn onderwijs en de werking van het centrum, te onderzoeken, te borgen en te 
verbeteren;  
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kwaliteitszorgsysteem: geheel van processen en procedures die nodig zijn om aan 
kwaliteitszorg te doen;  
 
leergebied: een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in de basiseducatie; 
 
leerplan: plan waarin het centrumbestuur uitdrukkelijk de doelen voor zijn cursisten 
formuleert vanuit het eigen agogische project; 
 
leertrajectbegeleiding: de begeleiding van een cursist tijdens het leerproces, waarbij het 
leertraject kan worden aangepast aan de behoeften van de cursist en waarbij de 
doorstroming naar vervolgopleidingen of werk wordt ondersteund; 
 
leraarsuren: het aantal lestijden voor een schooljaar aan een Centrum voor 
Volwassenenonderwijs toegekend om de financierbare of subsidieerbare 
personeelsformatie in de ambten van leraar in het secundair volwassenenonderwijs of het 
hoger beroepsonderwijs te bepalen; 
 
lesplaats: alle gebouwde of ongebouwde onroerende goederen die gevestigd zijn op 
eenzelfde kadastraal perceel of aaneensluitende percelen en die volledig of gedeeltelijk 
door personeelsleden van een centrum gebruikt worden voor onderwijsactiviteiten met 
uitzondering van stages en buitenschoolse activiteiten; 
 
lestijd: een periode van zestig minuten als eenheid voor de duur van een 
onderwijsactiviteit georganiseerd door een Centrum voor Basiseducatie, een periode van 
vijftig minuten als eenheid voor de duur van een onderwijsactiviteit georganiseerd door 
een Centrum voor Volwassenenonderwijs; 
 
lesurencursist: het resultaat van de vermenigvuldiging van het aantal lestijden van een 
module met het aantal financierbare of subsidieerbare cursisten; 
 
lokaal comité: het lokale overleg- of onderhandelingsorgaan dat bevoegd is op het vlak 
van arbeidsvoorwaarden en personeelsaangelegenheden; 
 
module: het kleinste te certificeren deel van een opleiding, dat overeenstemt met een 
bepaalde inhoud, omvang en een bepaald niveau; 
 
openleercentrum: didactische term voor een speciaal uitgeruste ruimte in een centrum 
waar cursisten, al dan niet onder begeleiding, zelfstandig leren;  
 
opleiding:  een geheel van onderwijs- en studieactiviteiten, dat vastgesteld is door de 
Vlaamse Gemeenschap;  
 
opleidingsprofiel: een geordende opsomming van eindtermen, specifieke eindtermen en 
basiscompetenties  binnen een opleiding; 
 
overheveling: de overbrenging van een structuuronderdeel van het ene naar het andere 
centrum, al dan niet op grond van onderlinge uitwisseling; 
 
permanente evaluatie: ter vervanging van de klassieke evaluaties, wordt er op 
verschillende tijdstippen geëvalueerd op basis van een laboverslag, tekening, … Deze 
cijfers worden kenbaar gemaakt aan het secretariaat van het CVO en aan de cursisten. Op 
basis van deze cijfers zal feedback gegeven worden aan de cursisten door de docent; 
 
rationalisatienorm: de norm waaraan een centrum moet voldoen om voor verdere 
financiering of subsidiëring in aanmerking te komen; 
 
referteperiode: een tijdspanne voor de registratie van de cursistenkenmerken;  
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regelmatige cursist: de cursist die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het 
leerjaar of voor de module waarmee hij een leertraject aanvangt of voortzet en die 
participeert – behoudens vrijstellingen – aan het geheel van de vorming. De 
aanwezigheden worden door het CVO zorgvuldig bijgehouden in het aanwezigheidsregister; 
 
richtgraad: een niveau-indeling binnen het volwassenenonderwijs voor opleidingen van de 
studiegebieden talen richtgraad 1 en 2, talen richtgraad 3 en 4, Nederlands tweede taal, 
bepaalde opleidingen van het studiegebied bijzondere educatieve noden en opleidingen van 
de leergebieden alfabetisering Nederlands tweede taal, Nederlands tweede taal en talen; 
 
schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus van het daaropvolgende 
kalenderjaar; 
 
specifieke eindtermen: doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, 
inzichten en attitudes waarover een cursist beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten of 
om als beginnende beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren; 
 
structuuronderdeel: een module, een opleiding of het geheel van het  onderwijsaanbod 
georganiseerd in een vestigingsplaats van een centrum; 
 
studiegebied: een groep van inhoudelijk verwante opleidingen in het secundair 
volwassenenonderwijs of in het hoger beroepsonderwijs;  
 
stuurgroep: het orgaan belast met de inhoudelijke opvolging van de opdrachten 
toegekend aan het samenwerkingsverband gericht op kennis- en expertiseontwikkeling 
tussen het Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs en de 
pedagogische begeleidingsdiensten;  
 
studiepunt: een binnen de Vlaamse Gemeenschap aanvaarde internationale eenheid die 
overeenstemt met tenminste 25 en ten hoogste 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- 
en evaluatieactiviteiten en waarmee de studieomvang van elke opleiding of elk 
opleidingsonderdeel wordt uitgedrukt, zoals vermeld in artikel 2, 22°, van het decreet van 
30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en 
houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen; 
 
toelatingsexamen: een reeks examens die georganiseerd worden om te peilen naar de 
kennis en vaardigheden van de cursist. Alle vakken opgenomen in de structuurschema’s 
worden geëvalueerd; 
 
vak: een door het onderwijs erkend geheel van kennis, vaardigheden en houdingen 
geordend met betrekking tot een zelfde materie (een algemeen erkende wetenschap, een 
taal, een specifieke techniek); 
 
vestigingsplaats: alle lesplaatsen van een centrum gelegen op het grondgebied van 
dezelfde gemeente;  
 
volwassenenonderwijs: onderwijs dat erkend en gefinancierd of gesubsidieerd wordt 
door de Vlaamse Gemeenschap en dat georganiseerd wordt door de erkende Centra voor 
Volwassenenonderwijs en de erkende Centra voor Basiseducatie; 
 
vrijstellingsexamen: een examen handelend over de ganse inhoud van het ganse jaar 
voor het betreffende vak. Voor praktijkvakken wordt geen vrijstellingsexamen 
georganiseerd; 
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werkingsgebied: de geografische omschrijving van aan elkaar grenzende gemeenten 
waarover het consortium volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie zich 
uitstrekt.  
 

 
7. Orde- en tuchtreglement 

 
Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in het CVO te 
vrijwaren. 

 
7.1. Ordereglement 

 
Als u de goede werking van het CVO hindert of het lesverloop stoort, kan er een 
ordemaatregel worden genomen en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden 
vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan. Die moeten ertoe bijdragen dat u uw 
gedrag zo aanpast, dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 
medecursisten opnieuw mogelijk wordt. Tegen een ordemaatregel is er geen beroep 
mogelijk. 
 
Mogelijke ordemaatregelen zijn: 

1. een (mondelinge of een schriftelijke) verwittiging; 

2. de tijdelijke verwijdering uit de les. 

Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door alle personeelsleden van de 
instelling. 

3. de preventieve schorsing 

In afwachting van een eventuele tuchtmaatregel, kan u, als bewarende maatregel, enige 
tijd uit de lessen worden geschorst. Zo’n preventieve schorsing wordt uiteraard enkel 
genomen in zeer dringende omstandigheden: 

• voor zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot uw definitieve uitsluiting; 

• wanneer uw aanwezigheid de goede werking van het CVO onmogelijk zou maken. 

Alleen de directeur of een afgevaardigde van het centrumbestuur kan beslissen tot een 
dergelijke preventieve schorsing. Deze ordemaatregel gaat onmiddellijk in.  
Daarop zal de directeur of de afgevaardigde van het centrumbestuur achtereenvolgens: 

1. u uiterlijk de daaropvolgende werkdag een aangetekende brief sturen waarin de 
gemotiveerde beslissing tot preventieve schorsing wordt meegedeeld en waarin u wordt 
opgeroepen tot een onderhoud. Eventueel kan u iemand aanwijzen om u hierin bij te 
staan; een personeelslid van het CVO komt daarvoor echter niet in aanmerking. 

2. u en uw eventuele raadsman horen ten laatste op de derde werkdag na ontvangst van 
deze beslissing. Wordt de preventieve schorsing hierna ingetrokken, dan brengt de 
directeur of de afgevaardigde van het centrumbestuur u daarvan onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte. Wordt ze niet ingetrokken, dan start de tuchtprocedure. 

De preventieve schorsing duurt dus tot wanneer - na onderzoek - beslist wordt om geen 
tuchtprocedure in te zetten of tot wanneer de tuchtprocedure is beëindigd. 
 
7.2. Tuchtreglement 
 
Als uw gedrag een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of 
het de verwezenlijking van het onderwijsproject van het CVO in het gedrang brengt, kan er 
een tuchtmaatregel worden genomen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn: 

• als ordemaatregelen tot niets hebben geleid; 

• als u ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt. 

 
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
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• een tijdelijke uitsluiting uit de lessen van één of meer vakken of modules of uit alle 
lessen voor een maximale duur van twee weken; 

• een definitieve uitsluiting uit het CVO. 

Tuchtmaatregelen kunnen alleen genomen worden door de directeur of een afgevaardigde 
van het centrumbestuur. Van zodra de directeur of de afgevaardigde van het 
centrumbestuur kennis heeft van de feiten, die een reden zouden zijn om een 
tuchtmaatregel uit te spreken, beschikt hij over drie werkdagen om een tuchtprocedure op 
te starten. Minimaal vijf werkdagen vooraf wordt u per aangetekende brief opgeroepen tot 
een onderhoud over de vastgestelde feiten. Deze oproep vermeldt de ten laste gelegde 
feiten en de overwogen maatregelen. Eventueel kan u iemand aanwijzen om u hierin bij te 
staan; een personeelslid van het CVO komt daarvoor evenwel niet in aanmerking. U en uw 
eventuele raadsman krijgen vooraf inzage in uw tuchtdossier. De directeur of de 
afgevaardigde van het centrumbestuur brengt u binnen drie werkdagen per aangetekende 
brief op de hoogte van zijn gemotiveerde beslissing. Pas na deze mededeling wordt de 
tuchtmaatregel van kracht. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve 
tegen de definitieve uitsluiting. 
 
Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting, kan u 
schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de interne beroepscommissie.  
Het beroep schort echter de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op.  
De interne beroepscommissie bestaat uit tenminste drie leden van het centrumbestuur. 
Uiteraard kan de directeur of de afgevaardigde van het centrumbestuur die de definitieve 
uitsluiting heeft uitgesproken, er geen deel van uitmaken. 
 
Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt de beroepscommissie samen. U 
wordt per brief opgeroepen om - met uw eventuele raadsman - voor deze interne 
beroepscommissie te verschijnen. Eventueel kan u iemand aanwijzen om u hierin bij te 
staan; een personeelslid van het CVO komt daarvoor evenwel niet in aanmerking. 
 
U en uw eventuele raadsman, krijgen vooraf inzage in uw tuchtdossier. De interne 
beroepscommissie brengt u binnen drie werkdagen per aangetekende brief op de hoogte 
van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Bij de 
uiteindelijke beslissing kan geen rekening worden gehouden met gegevens die u niet 
vooraf zijn bekendgemaakt en/of die geen deel uitmaken van uw tuchtdossier. 
 
Buitenstaanders mogen uw tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer u er schriftelijk 
toestemming voor geeft. Uw tuchtdossier kan niet worden overgedragen naar een ander 
CVO. 

 
 

8. Evaluatiereglement 
 

Een evaluatiereglement wordt opgesteld om het samenleven en studeren in optimale sfeer te 
laten verlopen. Geen enkele samenlevingsvorm kan immers zonder rechten en verplichtingen, 
afspraken en regels. 
 
Een evaluatiereglement maakt u duidelijk dat er niet alleen regels zijn waaraan u zich moet 
houden, maar dat u als cursist in het centrum voor volwassenenonderwijs ook een aantal 
rechten hebt. 
 
Naast het recht op degelijk onderwijs, wat uiteraard het belangrijkste is, hebt u in dit centrum 
ook recht op een correcte behandeling, begeleiding bij uw studies en inspraak op een aantal 
punten. 
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Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) bezorgt het evaluatiereglement aan de cursist 
bij zijn/haar inschrijving. Dit zal gebeuren via een verwijzing op de website www.pti.be/cvo 
maar kan - op aanvraag - ook in papieren versie worden aangevraagd. 
 
Dit evaluatiereglement werd opgesteld overeenkomstig artikel 39 van het decreet van 15-06-
2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden van het volwassenenonderwijs. 
 
8.1. Evaluatieperioden 
 
De evaluatieperioden zijn de tijdsvakken waarbinnen de evaluaties worden afgelegd. Een 
evaluatieperiode wordt afgesloten na de bekendmaking van de evaluatieresultaten. De 
evaluatieperioden worden vastgelegd in de jaarkalender die deel uitmaakt van de 
opleidingsspecifieke addenda van dit evaluatiereglement. 
 
8.1.1. NIVEAU SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS 

 
In het lineair georganiseerd onderwijs organiseert het Centrum voor volwassenenonderwijs 
tenminste op het einde van elk schooljaar een evaluatie voor alle vakken. 
 
In het modulair georganiseerd onderwijs organiseert het Centrum voor volwassenenonderwijs 
tenminste op het einde van elke organisatieperiode van een module een evaluatie. Het wordt 
afgenomen in één evaluatieperiode, eventueel opgesplitst in meerdere evaluatieperioden. 
 
Een tweede evaluatieperiode is niet mogelijk voor het secundair volwassenenonderwijs. 
 
8.1.2. NIVEAU HOGER BEROEPSONDERWIJS (GRADUAAT) 

 
In het modulair georganiseerd onderwijs worden, per organisatieperiode van de module, 
evaluatieperiodes georganiseerd. Voor modules van 40 lestijden is dit op het einde van de 
module, voor modules van langere duurtijd kan de evaluatie tweemaal georganiseerd worden 
tijdens de looptijd van de module. 
 
Een tweede evaluatieperiode is mogelijk voor het hoger beroepsonderwijs indien de 
doelstellingen niet werden bereikt tijdens de eerste evaluatieperiode. De cursist dient in te 
schrijven voor de tweede evaluatieperiode. De tweede evaluatieperiode heeft steeds plaats na 
het beëindigen van de gevolgde module en voor de start van het nieuwe schooljaar. 
8.2. Evaluatievormen en -modaliteiten 
 
8.2.1. ALGEMEEN 

 
De vorm van de evaluatie wordt bepaald door de directeur, na raadpleging van de vaktitularis, 
en rekening houdend met de te beoordelen bekwaamheid. Mogelijkheden zijn klassieke 
(eind)toetsen, proefwerken of evaluaties, maar ook werkstukken of presentaties. De evaluatie 
kan ook permanent zijn. In het geval van permanente evaluatie dient er dus geen aparte 
evaluatie of proefwerk meer afgelegd te worden. De opleidingsspecifieke addenda vermelden 
per opleiding/leerjaar/vak en/of module de geldende evaluatievorm. Bij een mondelinge 
evaluatie wordt bovendien op verzoek van de cursist, een schriftelijke voorbereidingstijd 
toegestaan. 

 
8.2.2. WIJZIGING VAN DE EVALUATIEVORM 

 
In geval van overmacht kan de directeur een mondelinge evaluatie schriftelijk laten afleggen of 
omgekeerd. 
 
8.3. Evaluatievoorwaarden 
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Om aan een evaluatie te mogen deelnemen, moet een cursist: 
 

 voldoen aan de toelatingsvoorwaarden; 
 het inschrijvingsgeld betaald hebben of hiervan vrijgesteld zijn; 
 voldoen aan de door het studieprogramma opgelegde verplichtingen in verband met de 

vereiste stages, practica, labo, seminaries en eindwerk of projectwerk; 
 de onderwijsactiviteiten van het leerjaar of de module waarvoor werd ingeschreven, 

regelmatig gevolgd hebben. 
 
8.4. Afwezigheid op/of stopzetten van de evaluaties 
 
8.4.1. NIVEAU SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS 

 
8.4.1.1. Lineair georganiseerd onderwijs 

 
Een cursist dient aan alle evaluaties deel te nemen. 

Een cursist die tijdens een evaluatieperiode/evaluatie afwezig is of niet verder deelneemt aan 
de evaluaties, deelt dit binnen de 48 uur na het evaluatietijdstip mee aan het secretariaat van 
het centrum voor volwassenenonderwijs. 
 
Een cursist kan een geldige reden hebben om op een evaluatie afwezig te zijn. Hij/zij  dient dit 
dan wel te staven door op het secretariaat een medisch attest of een ander bewijsstuk af te 
geven. In dit geval kan de directeur beslissen een in te halen evaluatie toe te staan.  
 
Een cursist die niet deelneemt aan een evaluatie en dit niet binnen de 48 uur meldt en 
verantwoordt, is ongeldig afwezig. Deze cursist wordt dan automatisch als niet geslaagd 
beschouwd voor de evaluatie waaraan hij niet heeft deelgenomen maar ook voor alle andere 
evaluaties van een zelfde opleiding die hij/zij tijdens dezelfde evaluatieperiode aflegde of 
diende af te leggen. 

 
8.4.1.2. Modulair georganiseerd onderwijs 
 
Een cursist dient aan alle evaluaties van de module(s) - waarvoor hij/zij is ingeschreven - deel 
te nemen. 
 
Een cursist die tijdens een evaluatieperiode/evaluatie afwezig is of niet verder deelneemt aan 
de evaluaties, deelt dit binnen de 48 uur na het evaluatietijdstip mee aan het secretariaat van 
het centrum voor volwassenenonderwijs. 
 
Een cursist kan een geldige reden hebben om op een evaluatie afwezig te zijn. Hij/zij  dient dit 
dan wel te staven door op het secretariaat een medisch attest of een ander bewijsstuk af te 
geven. In dit geval kan de directeur beslissen een in te halen evaluatie toe te staan. 
 
Een cursist die niet deelneemt aan een evaluatie en dit niet binnen de 48 uur meldt en 
verantwoordt, is ongeldig afwezig. Deze cursist wordt dan automatisch als niet geslaagd 
beschouwd voor de module. 

 

8.4.2. NIVEAU HOGER BEROEPSONDERWIJS 
 

8.4.2.1. Lineair georganiseerd onderwijs 
 
Het lineair georganiseerd onderwijs - voor wat betreft het hoger beroepsonderwijs - werd 
volledig afgebouwd en vervangen door het modulair georganiseerd beroepsonderwijs. 
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8.4.2.2. Modulair georganiseerd onderwijs 
 

Een cursist dient aan alle evaluaties van de module(s) waarvoor hij/zij is ingeschreven, deel te 
nemen. 
 
Enkel in de eerste evaluatieperiode kan na indiening van een schriftelijke, gemotiveerde 
aanvraag, minstens één week voor de aanvang van de evaluatieperiode, door de directeur aan 
een cursist de toelating verleend worden aan een evaluatie/evaluaties niet deel te nemen. 
Indien de directeur oordeelt dat de aanvraag zijn/haar afwezigheid niet kan verantwoorden, 
wordt de cursist verwezen naar de tweede evaluatieperiode. 
 
Een cursist die afwezig is op een evaluatie of niet verder deelneemt aan de evaluaties, deelt dit 
binnen de 48 uur na het evaluatietijdstip mee aan het secretariaat van het centrum voor 
volwassenenonderwijs. 
 
Een cursist kan een geldige reden hebben om op een evaluatie afwezig te zijn. Hij/zij  dient dit 
dan wel te staven door op het secretariaat een medisch attest of een ander bewijsstuk af te 
geven. In dit geval kan de directeur beslissen een in te halen evaluatie toe te staan.  
 

Een cursist die niet deelneemt aan een evaluatie en dit niet binnen de 48 uur meldt en 
verantwoordt, is ongeldig afwezig. Tijdens een eerste evaluatieperiode wordt deze cursist 
automatisch als niet-geslaagd beschouwd voor deze evaluatie en verliest bovendien het recht 
op deelname aan de evaluatie in de tweede evaluatieperiode. In de tweede evaluatieperiode 
wordt deze cursist als niet-geslaagd beschouwd. 

 

8.5. In te halen evaluaties 
 
De directeur kan een cursist toestaan binnen dezelfde evaluatieperiode een evaluatie af te 
leggen op een ander tijdstip dan voorzien in de evaluatieregeling. 
 
Indien een cursist meent recht te hebben op een in te halen evaluatie, dient hij/zij dit aan te 
vragen bij de directeur. In te halen evaluaties worden steeds binnen de betreffende 
evaluatieperiode, in het centrum en na overleg tussen de directeur, de ombudsman of -vrouw 
en de betrokken lesgever georganiseerd. In te halen evaluaties worden enkel toegestaan indien 
de cursist een geldige reden heeft voor zijn/haar afwezigheid op een evaluatie.  

 
Een geldige afwezigheid geeft echter niet automatisch het recht op een in te halen evaluatie.  
De directeur oordeelt, eventueel in samenspraak met de ombudsman of -vrouw, vóór de 
deliberatie van de betreffende evaluatieperiode over een mogelijke verplaatsing van de 
evaluatie. Hij /zij treft dan, in overleg met de betrokken lesgever, een nieuwe regeling die aan 
de cursist wordt meegedeeld. 
 
8.6. Vrijstellingen 
 
8.6.1. ALGEMEEN 
 
De directeur van het centrum kan vrijstelling van opleidingsonderdelen verlenen. Deze 
vrijstellingen impliceren zowel de lessen als de bijhorende evaluatieactiviteiten en kunnen 
leiden tot studieduurverkorting. De directeur kan bepaalde opleidingsonderdelen uitsluiten  
van de mogelijkheid tot vrijstelling. Vrijstelling voor stage en praktische proeven wordt niet 
toegestaan. 
 
 
8.6.2. GROND VOOR VRIJSTELLING 
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Op grond van een reeds gevolgde opleiding erkend door het Departement Onderwijs 
van de Vlaamse Gemeenschap 
De cursist volgde reeds een opleiding (waarvan een studiebewijs) die naar niveau, inhoud en 
omvang in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling 
wordt aangevraagd. 
 
Op grond van aantoonbare kennis verworven in een andere opleidings- of 
vormingsinstelling (EVC-EVK) 
De directeur beoordeelt in welke mate de opleiding van de cursist overeenstemt met het vrij te 
stellen opleidingsonderdeel.  
 
Op grond van beroepservaring (EVC-EVK) 
De directeur beoordeelt in welke mate de beroepservaring van de cursist overeenstemt met het 
vrij te stellen opleidingsonderdeel.  
 
Op grond van een evaluatie 
In alle andere gevallen beoordeelt de directeur een eventuele vrijstelling op basis van een 
evaluatie. Deze evaluatie bepaalt in welke mate de aanwezige kennis en vaardigheden het 
verlenen van een vrijstelling rechtvaardigen.  
 
8.6.3. AANVRAAGPROCEDURE 
 
Op aanvraag worden aan de cursisten documenten ter beschikking gesteld voor de aanvraag 
van eventuele vrijstelling(en). 
 
De cursist motiveert zijn vrijstellingsverzoek op basis van hoger vermelde gronden en door 
voorlegging van de volgende stavingsdocumenten: 
 
Studiebewijzen 
Met name: 

 kopie van het studiebewijs (diploma, getuigschrift of certificaat uit het onderwijs) dat als 
basis van de vrijstelling geldt; 

 een overzicht van de afgelegde evaluaties en bijhorende evaluatieresultaten of cijferlijsten; 
 een beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen die als basis voor de vrijstelling gelden; 
 een document 8 (wekelijkse lessentabel) van de gevolgde opleiding op grond waarvan de 

vrijstelling wordt aangevraagd. 
 
Kennis 
Met name: 

 een attest van de gevolgde opleiding op grond waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd; 
 een opgave van de opleidingsinhoud en de opleidingsduur. 

 
Beroepservaring 
Met name:  

 een attest van de werkgever (model ter beschikking in het secretariaat). 
 
Vrijstellingsproef 
De directeur van het centrum richt een vrijstellingsproef in uiterlijk de vijfde dag na het einde 
van de inschrijvingstermijn. De directeur oordeelt op basis hiervan autonoom of de vereiste 
kennis en vaardigheden voor het starten in een module of leerjaar bereikt zijn. 
 
Opmerking 
Voor documenten opgesteld in een andere taal dan de Belgische landstalen dient een vertaling 
door een beëdigd vertaler te worden toegevoegd. 
 
8.6.4. ANTWOORDPROCEDURE 
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De directeur van het centrum deelt na ontvangst van de stavingsdocumenten en uiterlijk 
vijftien dagen na de inschrijvingstermijn schriftelijk zijn beslissing mee. De beslissing van de 
directeur wordt gemotiveerd en opgenomen in het dossier van de cursist. 
 

8.7. De evaluatiecommissie 
 
8.7.1. SAMENSTELLING 
 
De directeur van het Centrum voor volwassenenonderwijs richt per opleiding of per leerjaar 
en/of module een evaluatiecommissie op. 
 
Iedere evaluatiecommissie bestaat uit volgende stemgerechtigde leden: 
 

 de directeur of - bij zijn afwezigheid - een door hem/haar aangewezen lid van de 
evaluatiecommissie, neemt het voorzitterschap waar; 

 de leden van het onderwijzend personeel, belast met de onderwijs- en andere 
studieactiviteiten van de cursist. 

 
Iedere evaluatiecommissie kan bestaan uit de volgende niet-stemgerechtigde leden: 

 

 de secretaris van de evaluatiecommissie; 
 de ombudsman (M/V); 
 externe commissieleden. 

 
Enkel bij de beoordeling van de eindevaluaties voor het modulair georganiseerde onderwijs op 
hoger niveau (hoger beroepsonderwijs) dienen externe commissieleden verplicht deel uit te 
maken van de evaluatiecommissie. De evaluatiecommissie bestaat in dit geval  ten hoogste uit 
2/3 leden van het onderwijzend personeel. 

 
De directeur regelt de werking van het secretariaat en wijst een secretaris aan. 

 
8.7.2. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
De evaluatiecommissie beoordeelt het geheel van de evaluatieresultaten van de regelmatig 
ingeschreven cursist. 
 
De evaluatiecommissie beslist over de toe te kennen vermeldingen. Volgende vermeldingen zijn 
mogelijk: voldoening, onderscheiding, grote onderscheiding of grootste onderscheiding, 
naargelang de uitslagen respectievelijk 60%, 70%, 80% of 90% bedragen. Wanneer zij 
oordeelt dat een andere vermelding dan deze die overeenstemt met de bekomen uitslag, dient 
toegekend te worden, brengt zij het behaalde percentage in overeenstemming met de 
vermelding door aanpassing van het totaal der behaalde cijfers. 
 
In geval van fraude gepleegd door de cursist, beslist de evaluatiecommissie over de mogelijke 
consequenties. 
 
De evaluatiecommissie ziet bij de uitreiking van studiebewijzen toe op de regelmatigheid van 
eventueel buiten het centrum verleende vrijstellingen, de regelmatigheid van de uitgereikte 
deelcertificaten van modulaire opleidingen en overtuigt er zich van dat het geheel van de 
verworven studiebewijzen voldoet voor de studiebekrachtiging. 
 
8.7.3. WIJZE VAN BERAADSLAGING 
 
De stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie hebben de plicht de beraadslaging bij te 
wonen. Een lid van de evaluatiecommissie kan niet deelnemen aan de beraadslaging van de 
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evaluatiecommissie voor de evaluaties van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde 
graad. 
 
Enkel in geval van overmacht kan hiervan afgeweken worden. Om geldig te beraadslagen moet 
tenminste de helft van de stemgerechtigde leden van de evaluatiecommissie aanwezig zijn. 
 
De evaluatiecommissie neemt haar beslissingen bij unanimiteit van de stemgerechtigde leden. 
 
Wanneer er geen unanimiteit is, legt de voorzitter de stemming op. De leden van de 
evaluatiecommissie stemmen bij handopsteken. Als tenminste twee stemgerechtigde leden of 
de ombudsman/vrouw zich hiertegen verzetten, gebeurt de stemming schriftelijk en geheim. 
Dit verzet dient telkens opnieuw geformuleerd te worden. 
 
Bij geheime stemmingen zijn blanco stemmen gelijkgesteld met onthouding. 
 
Elk stemgerechtigd lid van de evaluatiecommissie heeft per cursist slechts één stem, ongeacht 
het aantal opleidingsonderdelen waarover hij in het betreffende leerjaar heeft geëxamineerd. 
Wanneer in een opleidingsonderdeel meerdere lesgevers fungeren, wordt vóór de 
beraadslaging een stemgerechtigde van dat opleidingsonderdeel aangeduid. 
 
De voorzitter van de evaluatiecommissie formuleert het voorstel waarover de leden zullen 
stemmen. Geldig stemmen gebeurt door zich, volgens de afgesproken procedure, 
ondubbelzinnig voor of tegen het voorstel van de voorzitter uit te spreken of door zich te 
onthouden. Het voorstel van de voorzitter is aanvaard als het meer dan de helft van de 
uitgebrachte stemmen behaalt. 
 
Een onthouding wordt beschouwd als een niet-uitgebrachte stem. 
 
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 
 
De beraadslaging van de evaluatiecommissie is geheim. De leden van de evaluatiecommissie 
zijn dus tot geheimhouding over de beraadslaging en de stemming verplicht. 
 
Het proces-verbaal van de beraadslagingen van de evaluatiecommissie vermeldt de 
samenstelling van de evaluatiecommissie en de aanwezigen bij de beraadslagingen. Het bevat 
bovendien per cursist het globale evaluatieresultaat, de genomen beslissingen over het slagen, 
de verleende vermelding, het niet slagen, overdracht of overzetting van evaluatiecijfers en 
motivatie van de afwijzing. Tenminste de voorzitter en de secretaris van de evaluatiecommissie 
ondertekenen het proces-verbaal. 
 
8.7.4. BESLISSING VAN DE EVALUATIECOMMISSIE 
 
De beslissing van de evaluatiecommissie gaat over de leerstof van de ganse organisatieperiode 
en over alle vakken/modules waarvoor de cursist ingeschreven is. 
 
8.7.4.1. Niveau secundair volwassenenonderwijs 
 
De evaluatiecommissie verklaart een cursist geslaagd of niet geslaagd. Een cursist die voor de 
schriftelijke, mondelinge en praktische evaluaties 50% per vak/module behaalt, is geslaagd. 
Voor de opleidingen die gesanctioneerd worden met een diploma moet bovendien 60% voor het 
geheel van de evaluaties worden behaald. Dit zijn opleidingen in het secundair onderwijs 
waarvan het programma overeenstemt met een volledige opleiding van het voltijds secundair 
onderwijs. Wat de tweede en derde graad beroepssecundair onderwijs betreft, is de cursist 
geslaagd wanneer die voor de schriftelijke, mondelinge en praktische proeven van het 
eindevaluatie 50% behaalt voor het geheel van de praktische vakken/modules én 50% behaalt 
voor het geheel van de andere vakken/modules. Voor theoretische vakken kan in uitzonderlijke 
gevallen de evaluatiecommissie een definitieve beslissing uitstellen indien een tweede 
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evaluatieperiode wordt toegestaan. De evaluatiecommissie stelt een cursist die niet deelnam 
aan alle hem/haar opgelegde evaluaties en hiervoor geen geldige reden had, gelijk met een 
niet-geslaagde cursist. 
 
8.7.4.2. Niveau hoger beroepsonderwijs 

 
In de eerste evaluatieperiode verklaart de evaluatiecommissie een cursist geslaagd of niet 
geslaagd. Een cursist die 50% per module haalt, is geslaagd.  
 
Een niet-geslaagde cursist wordt uitgesteld of afgewezen. 
 
Een uitgestelde cursist kan zich voor de tweede evaluatieperiode inschrijven.  
 
Een afgewezen cursist wordt niet toegelaten tot de tweede evaluatieperiode. Een cursist wordt 
afgewezen bij een onvoldoende voor stages, practica of onderwijsactiviteiten die gedurende de 
organisatieperiode permanent geëvalueerd werden en waarvoor een nieuwe beoordeling 
onmogelijk is. Een cursist wordt ook afgewezen indien fraude tijdens een evaluatie bewezen 
wordt geacht.  
 
In de tweede evaluatieperiode verklaart de evaluatiecommissie een cursist geslaagd of niet 
geslaagd onder dezelfde voorwaarden als in de eerste evaluatieperiode. 
 
Een cursist die ongeldig afwezig was tijdens de eerste evaluatieperiode voor één of meerdere 
evaluaties/evaluatieonderdelen wordt als niet geslaagd beschouwd en verliest het recht op 
overdracht van evaluatiecijfers. In de tweede evaluatieperiode wordt de ongeldig afwezige 
cursist als niet-geslaagd beschouwd en verliest het recht op overzetting van evaluatiecijfers. 

8.7.5. BEKENDMAKING VAN DE EVALUATIERESULTATEN 
 
De beslissing van de evaluatiecommissie wordt ten laatste 1 week na de beraadslaging 
meegedeeld in termen van: 

 
 geslaagd (met respectievelijke vermeldingen); 
 niet geslaagd: uitgesteld; 
 niet geslaagd: afgewezen. 

 
Individuele, gedetailleerde evaluatieresultaten worden vanaf dat ogenblik ter beschikking 
gesteld. Ad valvas wordt bekendgemaakt hoe en wanneer inzage in evaluatiekopijen mogelijk 
is. Gegevens over andere cursisten zijn niet openbaar. 
 
8.8. De ombudsman (M/V) 

 
De directeur kan ieder schooljaar voor de lineaire opleidingen en iedere organisatieperiode voor 
de modulaire opleidingen onder de personeelsleden, verbonden aan het Centrum voor 
volwassenenonderwijs, één of meerdere personen aanduiden voor de ombudstaak. De namen 
worden op het einde van de inschrijvingsperiode ad valvas bekendgemaakt, evenals waar en 
wanneer de met een ombudstaak belaste personen bereikbaar zijn. 
 
Zij voeren hun opdracht uit voor de cursisten waarvoor zij aangewezen zijn. 
 
De ombudsman (M/V) treedt als bemiddelaar op tussen de cursist en de directeur en/of de 
evaluatiecommissie. De ombudsman (M/V) onderzoekt alle klachten in verband met de 
evaluatieregeling, het verloop van de evaluaties en de deliberatie. 
 
Om zijn/haar taak zo goed mogelijk te vervullen heeft hij/zij het recht zowel vóór als tijdens de 
deliberatie, aan de leden van de evaluatiecommissie inlichtingen te vragen over de evaluaties.  
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Hij/zij is tot geheimhouding verplicht. 
 
De ombudsman (M/V) bezorgt op het einde van het schooljaar/ organisatieperiode een verslag 

over zijn/haar activiteiten aan de directeur. 

8.9. Fraude 
 
Wie betrapt wordt op bedrog tijdens een evaluatie, wordt gehoord door de directeur of 
zijn/haar vervanger, in aanwezigheid van de toezichthouder. Indien de fraude bewezen wordt 
geacht door de directeur, krijgt de cursist voor de desbetreffende evaluatie een nul 
toegewezen. 
 
De evaluatiecommissie beslist of aan de betrokken cursist de kans geboden zal worden de 
evaluatie in een tweede evaluatieperiode te herdoen.  
 
Bij bewezen fraude tijdens een tweede evaluatieperiode wordt de betrokken cursist verder als 
afgewezen beschouwd. 
 
8.10. Beroepsprocedures 
 
8.10.1. Procedure voor conflicten vóór de beraadslaging 
 
Als een cursist tijdens of onmiddellijk na de evaluatie meent dat er tijdens de evaluatie 
onregelmatigheden zijn gebeurd (vb. buiten de leerstof ondervraagd, onheuse behandeling, …) 
dan moet de cursist tot 1 werkdag na de evaluatie klacht indienen bij de directeur. Deze stelt 
een onderzoek in en beslist autonoom of de evaluatie opnieuw moet worden overgedaan. Bij 
betwisting kan de cursist een beroep doen op de bemiddeling van de ombudsman (M/V). Deze 
procedure moet binnen de drie werkdagen na de indiening van de klacht afgehandeld zijn.  
 
8.10.2. Procedure bij vermoedelijke materiële vergissingen na het afsluiten van de 

beraadslaging 
 
De beslissing die een evaluatiecommissie neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen 
evaluatie in het belang van de cursist.  
 
Bij eventuele betwistingen van een beslissing van de evaluatiecommissie moet de betrokken 
cursist uiterlijk binnen de 2 werkdagen volgend op de bekendmaking een persoonlijk 
onderhoud aanvragen bij de directeur van het centrum. Deze aanvraag kan zowel schriftelijk 
als mondeling (zelfs telefonisch) worden gedaan. 
 
Dit onderhoud kan er toe leiden dat: 
 

 de cursist ervan wordt overtuigd dat de genomen beslissing gegrond is. Er is geen 
betwisting meer; 

 de directeur oordeelt dat de door de cursist aangebrachte elementen geen nieuwe 
bijeenkomst van de evaluatiecommissie rechtvaardigen. De cursist is het hier niet mee 
eens en de betwisting blijft bestaan; 

 de directeur oordeelt dat de door de cursist aangebrachte redenen voor betwisting het 
overwegen waard zijn. De evaluatiecommissie wordt dan opnieuw samengeroepen en de 
beslissing wordt nogmaals overwogen. Het resultaat van deze bijeenkomst wordt 
schriftelijk per aangetekende zending aan de cursist meegedeeld. 

 
Als de betwisting blijft bestaan kan betrokkene schriftelijk beroep instellen bij de inrichtende 
macht binnen 5 werkdagen na bekendmaking van de beslissing met een aangetekend schrijven 
aan:  
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Aan de heer Provinciegriffier 
Provinciehuis Boeverbos 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 
 

 Niet tijdig ingediende bezwaarschriften worden onontvankelijk verklaard. 
 
 Een beroepscommissie samengesteld uit minstens drie leden aangeduid door de inrichtende 

macht onderzoekt de klacht grondig. De directeur kan ambtshalve geen lid zijn van deze 
beroepscommissie. De betrokken cursist wordt gehoord door de beroepscommissie waarvan ter 
zitting een proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt overgemaakt aan de 
directeur van het centrum, die het op zijn beurt voorlegt aan de samengeroepen betrokken 
evaluatiecommissie. De definitieve, duidelijk gemotiveerde beslissing van de 
evaluatiecommissie wordt door de directeur vóór de aanvang van het volgende schooljaar, 
aangetekend aan de betrokken cursist overgemaakt. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 20 van 20 december 2007 
 
72  Vaststelling provinciebegroting dienstjaar 2008. 
73 Neerlegging rekeningen dienstjaar  2006 provincie West-Vlaanderen. 
74. Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen. 
75. Publicatiefonds Letteren en Taal van de provincie West-Vlaanderen. 
76. Omzendbrief BB-2007/08 betreffende de bestedingsmogelijkheden van de 
 Telenetopbrengsten door de gemeenten en het tijdstip van goedkeuring van 
 de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 
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72. Vaststelling provinciebegroting dienstjaar 2008 
 
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2008/472.1 
 
Brugge,10.12.2007 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
In uitvoering van artikel 66 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissing van de Provincieraad dd. 23 oktober 2007 e.v., houdende vaststelling van de 
begroting voor het dienstjaar 2008.  
Publicatie van het meerjarenplan 2007-2012, actieboek 2007-2012, de provinciebeleidsnota 
2008, financiële nota en het voorafgaand advies van het Rekenhof bij de begroting ingevolge 
art. 66 § 2, vierde lid van de provinciewet. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier      De Gedeputeerde voor financiën 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jan  DURNEZ 
 
> Advies over het ontwerp van de begroting 2008 van de provincie West-Vlaanderen en van 
het gewoon provinciebedrijf TiNCK (pdf) 
 
> Ontwerpbegroting 2008 (pdf) 
 
73. Neerlegging rekeningen dienstjaar  2006 provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2007/rek 2006  
 
Brugge,  12/12/2007 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de neerlegging van de rekeningen van de provincie West-Vlaanderen over het dienstjaar 2006 
n.a.v. de goedkeuring door de  Provincieraad in zitting van 25 oktober  2007.  
De rekeningen liggen ter inzage van eenieder op de dienst Financiën van de Provincie 
gedurende één maand.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier      De Gedeputeerde voor financiën 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jan  Durnez 
 
> De synthesetabel van de resultaten van de begrotingsrekening (pdf) 
 
74. Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Cultuur  2007/C KR/A 
 
Brugge, 19 december 2007 
 
Mevrouw, 
Mijne heren, 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071220_BEGR2008.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071220_begroting2008.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/20071220_synthesetabel.pdf
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Hierna deel ik u de tekst mee van het Kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen, 
goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen op 22 november 2007. Dit 
reglement wordt van kracht op 1 januari 2008 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De gedeputeerde voor 
(get.) Hilaire Ost       kunst en cultuur 
         Gunter Pertry 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 

 Overwegende dat de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de 
kunstensector wil consolideren en verder stimuleren door subsidies te verlenen aan 
organisaties voor de beoefening, de bevordering en de verspreiding van de kunsten in 
West-Vlaanderen; 

 Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het 
Cultuurpact; 

 Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 Gelet op artikel 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

aanwending van sommige subsidies; 
 Gelet op het provinciaal reglement van 19.12.96, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de 

controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers; 

 Rekeninghoudend met de conclusies van het Omegarapport van 20 maart 2000; 
 Rekening houdend met het advies van de stuurgroep culturele projecten (d.d. 2 maart 

2005 en 14 april 2005) en van de adviescommissies voor beeldende kunst (d.d. 17 
mei 2005), letteren en taal (d.d. 5 juli 2005), muziek (d.d. 2 juni 2005) en 
podiumkunsten (d.d. 13 mei 2005) en met het advies van de interdisciplinaire 
werkgroep ‘evaluatie van het Kunstenreglement’ (d.d. 27 maart 2007); 

 Gelet op het Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd door 
de Provincieraad op 29 september 2005; 

 Op voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 

Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen 
 
HOOFDSTUK I – DOELSTELLING 
 
Artikel 1 
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de 
kunstensector consolideren en verder stimuleren. 
 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen voor de beoefening, de bevordering en de 
verspreiding van de kunsten in West-Vlaanderen. 
HOOFDSTUK 2 – BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
Artikel 2 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: organisaties of initiatieven of individuele 
kunstenaars die door de aard van de activiteiten (receptief en/of productief) en van de 
algemene organisatie blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, zowel op artistiek 
inhoudelijk als op zakelijk vlak. 
Organisaties, initiatieven of individuele kunstenaars worden hierna organisatie genoemd. 
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Artikel 3: Soorten 
 
HOOFDSTUK 3 – SOORTEN SUBSIDIES 
 
Artikel 3 
Binnen dit reglement zijn er vier soorten subsidies: 
§ 1 Convenantsubsidie 
Een convenantsubsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-
Vlaanderen erkend is als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen. Met de 
kunstenambassadeur wordt een convenant afgesloten voor een periode van vier jaar. 
§ 2 Structurele subsidie 
Een structurele subsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-
Vlaanderen erkend is als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. De structurele 
subsidie aan de kunstenorganisatie wordt jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten in 
het voorbije kalenderjaar. 
§ 3 Projectsubsidie 
Een projectsubsidie is een subsidie die betrekking heeft op een in tijd en in ruimte afgebakend 
initiatief, zowel inhoudelijk als financieel als qua personeel. Voor een identiek project kan aan 
dezelfde organisatie slechts driemaal een projectsubsidie worden toegekend. 
§ 4 Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
Een Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is een forfaitaire subsidie. De organisatie die een 
nationale/internationale wedstrijd uitschrijft voor de beoefening en de bevordering van de 
kunsten, kan deze ‘Prijs’ aanvragen. Deze Prijs is bestemd voor een van de laureaten van 
bedoelde nationale/internationale wedstrijd.  
HOOFDSTUK 4 – Toepassingsgebied 
 
Artikel 4 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: 
§ 1 Organisaties voor beeldende kunsten 
Hieronder vallen onder meer: 

• de organisaties voor beeldende kunsten die publieksgerichte initiatieven ontwikkelen 
binnen het veld van de beeldende kunsten: architectuur, beeldende kunst, 
kunstambachten, vormgeving, film, en/of audiovisuele kunsten; 

• de organisaties voor beeldende kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel 
en/of in groep leert omgaan met de beeldende kunsten; 

• tijdschriften en publicaties i.v.m. beeldende kunsten.  
§ 2 Organisaties voor letterkunde  
Hieronder vallen onder meer: 

• de organisaties voor letterkunde en voor taal die publieksgerichte initiatieven 
ontwikkelen binnen het veld van de Nederlandse letteren en taal; 

• de organisaties voor letterkunde en voor taal die als kerntaak educatieve 
activiteiten opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij 
men individueel en/of in groep leert omgaan met letterkunde en/of taal; 

• tijdschriften en publicaties i.v.m. letterkunde en i.v.m. taal. 
§ 3 Organisaties voor muziek 
Hieronder vallen onder meer: 

• de organisaties die instrumentale en/of vocale muziek (re)creëren; 
• de concertorganisaties die regelmatig concerten organiseren en de festivalorganisaties 

die zich toeleggen op het organiseren, binnen een welbepaalde tijdspanne, van 
muzikale manifestaties; 

• de organisaties voor muziek die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten 
(beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of in 
groep leert omgaan met muziek; 

• tijdschriften, publicaties en opnames i.v.m. muziek. 
§ 4 Organisaties voor de podiumkunsten 
Hieronder vallen onder meer: 
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• de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst die zich toeleggen op het 
teksttheater; 

• de organisaties voor dans waarbij het bewegen van het menselijk lichaam de 
belangrijkste uitdrukkingsvorm is en de organisaties voor muziektheater waarbij 
muziek, in hoofdzaak live uitgevoerd, met theatrale vormen verbonden wordt; 

• de organisaties voor podiumkunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men 
individueel en/of in groep leert omgaan met podiumkunsten; 

• tijdschriften en publicaties i.v.m. podiumkunsten. 
§ 5 Organisaties voor multidisciplinaire kunsten 
Hieronder vallen onder meer: 

• de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die publieksgericht initiatieven 
ontwikkelen met ten minste twee verschillende kunstenmateries op een gelijkwaardige 
wijze; als kunstenmateries komen alle hierboven vermelde disciplines in aanmerking; 

• de kunstencentra die op een continue wijze publieksgerichte initiatieven organiseren 
voor diverse kunstenmateries;  

• de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel 
en/of in groep leert omgaan met ten minste twee verschillende kunstenmateries; 

• de tijdschriften en publicaties i.v.m. multidisciplinaire kunsten (over ten minste twee 
verschillende kunstmateries). 

 
HOOFDSTUK 5 – ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 5 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de organisatie voldoen aan 
alle volgende algemene voorwaarden: 

a. een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk zijn en opgericht zijn 
met als hoofddoel het kunstleven in (West-)Vlaanderen te beoefenen, te bevorderen, 
te verspreiden of een individueel kunstenaar zijn; 

b. de (hoofd)activiteit waarvoor de organisatie een subsidie aanvraagt moet zich afspelen 
binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen of er worden gecreëerd 
en/of gerealiseerd en als dusdanig een meerwaarde betekenen voor de Provincie 
West-Vlaanderen; 

c. de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de 
uitwerking van de activiteiten; 

d. een boekhouding hebben zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale 
subsidie kan controleren.  

§ 2 Volgende initiatieven komen niet in aanmerking: initiatieven die: 
- van louter lokaal belang zijn; 
- als hobbywerking beschouwd kunnen worden; 
- georganiseerd worden door of voor een commerciële organisatie of commerciële 

doeleinden nastreven;  
- georganiseerd worden door of voor onderwijsinstellingen; 
- georganiseerd worden door of voor musea; 
- georganiseerd worden door of voor overheidsinstellingen (uitzondering Prijs van de 

Provincie West-Vlaanderen); 
- door de Provincie West-Vlaanderen worden gesubsidieerd op basis van andere 

provinciale reglementen of waarvoor specifieke kredieten zijn ingeschreven op de 
begroting van de Provincie West-Vlaanderen. 
 

HOOFDSTUK 6 – SPECIFIEKE VOORWAARDEN 
 
Artikel 6 
Specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor convenantsubsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning: 
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Om in aanmerking te komen voor een convenantsubsidie, moet de organisatie erkend zijn 
door de Provincie West-Vlaanderen als kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen. 
Om in aanmerking te komen voor de titel kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen moet de organisatie nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar bestaan en hierbij een uitzonderlijke, professionele en 
aantoonbare kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen; 

b. een kunstenkoploper zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. toonaangevend zijn binnen zijn discipline(s); 
d. blijk geven van een algehele professionaliteit; 
e. een vaste waarde zijn en tezelfdertijd een open ingesteldheid vertonen t.o.v. nieuwe 

tendensen; 
f. zowel binnen de provincie West-Vlaanderen als erbuiten een dusdanig niveau en een 

dusdanige uitstraling hebben, dat de organisatie zich zelfs op internationaal vlak als 
vaandeldrager van het culturele leven van West-Vlaanderen kan bewijzen; 

g. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel dossier 
kunnen voorleggen waaruit een verdere, uiterst kwaliteitsvolle werking blijkt in de 
eerstkomende vier jaar. 

§ 2 Criteria voor convenantsubsidie: 
De grootte van de convenantsubsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn 
ervaring en reputatie 
profilering en (langetermijn)visie 
positionering in het veld 
samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
professionele kwaliteit 
element creatie 
innoverend en experimenteel karakter  
onontgonnen materies 
blinde vlekken in het kunstenlandschap 
- budget: van belang zijn 
begroting  
verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
financiële haalbaarheid 
budgetbeheer  
- publiek: van belang zijn 
publiekswerving 
nieuwe doelgroepen 
aandacht voor jongeren 
communicatie 
promotie 
spreiding over de provincie 
 

Artikel 7 
Specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor structurele subsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning: 
Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie, moet de organisatie erkend zijn 
door de Provincie West-Vlaanderen als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 
Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de organisatie nog voldoen aan alle 
volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare, 
kwaliteitsvolle kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-
Vlaanderen; 

b. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
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d. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-
Vlaanderen kunnen aantonen; 

e. minimaal een regionale impact en uitstraling realiseren; 
f. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en 

financieel dossier voor het eerstkomende jaar kunnen voorleggen. 
§ 2 Criteria voor structurele subsidie: 
De grootte van de structurele subsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn: 
ervaring en reputatie 
professionaliteit 
profilering en (langetermijn)visie 
positionering in het veld 
samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
artistieke kwaliteit 
element creatie 
innoverend en experimenteel karakter  
onontgonnen materies 
blinde vlekken in het kunstenlandschap 
- budget: van belang zijn: 
begroting  
verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
financiële haalbaarheid 
budgetbeheer  
- publiek: van belang zijn: 
publiekswerving 
nieuwe doelgroepen 
aandacht voor jongeren 
communicatie 
promotie 
spreiding over de provincie 
 

Artikel 8 
Specifieke voorwaarden en criteria voor projectsubsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor projectsubsidie: 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet de organisatie nog 
voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
b. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
c. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-

Vlaanderen kunnen aantonen;  
d. minimaal een regionale impact en uitstraling kunnen realiseren; 
e. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel 

projectdossier kunnen voorleggen. 
§ 2 Criteria voor projectsubsidie: 
De grootte van de projectsubsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

- kwaliteit van de organisatie: van belang zijn: 
ervaring en reputatie 
professionaliteit 
huidige profilering en visie 
positionering in het veld 
samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
- kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
artistieke kwaliteit 
element creatie 
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innoverend en experimenteel karakter  
onontgonnen materies 
blinde vlekken in het kunstenlandschap 
- budget: van belang zijn: 
begroting  
verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
financiële haalbaarheid 
budgetbeheer  
- publiek: van belang zijn: 
publiekswerving 
nieuwe doelgroepen 
aandacht voor jongeren 
communicatie 
promotie 
spreiding over de provincie 
 

Artikel 9 
Specifieke voorwaarden en criteria voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen: 
Om in aanmerking te komen voor een ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ moet de 
organisatie nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. de Provincie West-Vlaanderen als waarnemer uitnodigen voor de jurering en voor 
de prijsuitreiking, zodat zij zich eventueel kan laten vertegenwoordigen door een 
afgevaardigde; 

b. de titel ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ expliciet gebruiken en vermelden in 
alle drukwerk met betrekking tot de uitslag van de wedstrijd. 

c. het door de provincie toegekende bedrag dient integraal en onverdeeld aan één 
laureaat van de wedstrijd toegekend te worden 

Deze ‘Prijs’ kan gecombineerd worden met een convenant-, een structurele of een 
projectsubsidie binnen dit reglement. 
§ 2 Criteria voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen: 
De grootte van de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is afhankelijk van de mate waarin 
aan volgende criteria beantwoord wordt:  

- (meer)waarde voor de Provincie West-Vlaanderen 
- renommee van de wedstrijd 
- ervaring van de organisatie 
- grootte van de beschikbare prijzenpot voor deze wedstrijd 

 
HOOFDSTUK 7 – SUBSIDIEAANVRAAG, PROCEDURE EN AFHANDELING 
 
Artikel 10 
Stap 1: Samenstellen van het aanvraagdossier 
Een volledig dossier bestaat uit het volledig ingevulde provinciale subsidieaanvraagformulier, 
aangevuld met de gevraagde bewijsstukken.  
Iedere aanvraag tot erkenning en/of de subsidie in het kader van dit kunstenreglement moet 
gebeuren met dit formulier. 
Dit formulier kan aangevraagd worden bij de provinciale dienst Cultuur, Koning Leopold III-
laan 41, 8200 Sint-Andries of gedownload van www.west-vlaanderen.be/kunsten. 
In dit formulier worden o.m. volgende zaken gevraagd: 

- voor welke erkenning of subsidie de organisatie een aanvraag indient; 
- inlichtingen i.v.m. de organisatie (naam, doelstelling, statuten, samenstelling dagelijks 

bestuur, identificatie van het secretariaat, rekeningnummer enz.); 
- inhoudelijke uiteenzetting/motivering van de werking/initiatief/project; 
- gegevens i.v.m. de financiële repercussies (gedetailleerde begroting in inkomsten en 

uitgaven); 
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- eventueel ook informatie i.v.m. vroegere werking (activiteitenverslagen, 
goedgekeurde rekeningen inkomsten en uitgaven, het aangevulde formulier over de 
reservevorming met de gevraagde bewijsstukken enz.); 

- bewijsstukken, zoals publicaties of ander relevant drukwerk. 
Stap 2: Indienen van het aanvraagdossier 
Alle subsidieaanvragen dienen gericht te worden aan: 
Provinciehuis Boeverbos, Dienst Cultuur, Afdeling Kunsten, Koning Leopold III laan 41, 8200 
Sint-Andries.  
Aanvraag voor erkenning als kunstenambassadeur en convenantsubsidie indienen: 

- voor de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen: voor  
1 april van het vorige kalenderjaar; 

- voor de jaarlijkse convenantsubsidie: voor 1 april van het huidige kalenderjaar.  
Aanvraag voor erkenning als kunstenorganisatie en structurele subsidie indienen: 

- voor de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen: voor  
1 december van het vorige kalenderjaar;  

- voor de jaarlijkse structurele subsidie voor 1 april van het huidige kalenderjaar. 
Aanvraag voor projectsubsidie indienen: 

- voor 1 december van het jaar voor het kalenderjaar waarin het project start. 
Aanvraag voor Prijs van de Provincie West-Vlaanderen indienen: 
- zes maanden voor de jurering van de wedstrijd. 
Stap 3: Administratieve controle 
Alle subsidieaanvragen worden door de dienst Cultuur gecontroleerd: 

- beantwoordt de organisatie aan de algemene voorwaarden? 
- zijn de gevraagde bewijsstukken als afrekening, begroting enz. toegevoegd? 
- is er voldoende inhoudelijk informatie, zodat de bevoegde commissie het dossier kan 

beoordelen? 
De provinciale administratie stuurt aan alle organisaties binnen de 14 dagen een 
ontvangstmelding. Ontbrekende of bijkomend opgevraagde informatie dient de dienst Cultuur 
te bereiken binnen de 14 dagen nà het versturen van de ontvangstmelding. 
Stap 4: Adviezen door de bevoegde commissies 
Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de bevoegde commissies van de 
Provinciale Raad voor Cultuur: 
- Provinciale Adviescommissie voor Beeldende Kunst 
- Provinciale Adviescommissie voor Letteren en Taal 
- Provinciale Adviescommissie voor Muziek 
- Provinciale Adviescommissie voor Podiumkunsten 
- Provinciale Adviescommissie voor Multidisciplinaire Kunsten 
Zij zijn respectievelijk bevoegd voor de materies beeldende kunsten, letteren en taal, muziek, 
podiumkunsten en multidisciplinaire kunsten. 
Convenantsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 
- de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen; 
- de inhoud van de convenantteksten (opdrachten/realisaties en/of return in ruil 
  voor de convenantsubsidie); 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  
- de jaarlijkse controle op het vervullen van de opdrachten/realisaties en/of 
  return in ruil voor de convenantsubsidie. 
Structurele subsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 
- de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen; 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  
Projectsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

- de waarde van het project; 
- de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria.  

Stap 5: Beslissing door de deputatie 
Convenantsubsidie 
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De deputatie verleent de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen. Zij kan ook de erkenning opheffen. Tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
kunstenambassadeur wordt een convenant afgesloten voor een periode van vier jaar, waarin 
bepaald wordt welke opdrachten/realisaties en/of return de organisatie uitvoert in ruil voor de 
convenantsubsidie. 
Structurele subsidie 
De deputatie verleent de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 
De erkenning blijft geldig tot de deputatie, nà advies van de bevoegde commissie, de 
erkenning opheft. 
De deputatie bepaalt elk jaar opnieuw de grootte van de structurele subsidie. 
Projectsubsidie 
De deputatie bepaalt de grootte van de projectsubsidies. 
 
Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
De deputatie beslist over de toekenning en het bedrag van deze Prijs van de Provincie West-
Vlaanderen. 
Het bedrag van de ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ kan het bedrag van de laureaat 
van de Provinciale Prijzen uitgeschreven door de Provincie West-Vlaanderen niet 
overschrijden. 
Elke beslissing van de deputatie wordt schriftelijk meegedeeld (eventueel met een 
subsidiebesluit als bijlage). 
Stap 6: Provinciale herkenbaarheid en return 
In het subsidiebesluit en/of de convenant staan ook de specifieke vereisten met betrekking 
tot de return. Deze vereisten worden bepaald door de deputatie conform het Provinciaal 
reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie 
d.d. 12 mei 2005 en latere wijzigingen. 
Stap 7:Uitbetaling van de toegekende subsidie 
Samen met de schriftelijke mededeling van de deputatie wordt opdracht gegeven tot 
uitbetaling van de toegekende subsidie. De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een 
overschrijving op de post- of bankrekening van de subsidiënt, overeenkomstig de 
gedragsregels van de provinciale comptabiliteit. 
Bij een convenantsubsidie en bij een structurele subsidie is het provinciaal reglement van  
19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de 
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers van 
toepassing. 
Bij een projectsubsidie is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige subsidies van toepassing. Bij een projectsubsidie 
geschiedt de uitbetaling in twee termijnen (60 % voorschot en 40 % saldo). Het saldo kan 
pas uitbetaald worden als enerzijds de eigen inhoudelijke eindevaluatie en de eindafrekening 
van het project werden ingediend en anderzijds het project een gunstige evaluatie kreeg van 
de bevoegde commissie. De eindevaluatie en de eindafrekening moeten ingediend worden 
uiterlijk op 31 oktober van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin het project gestart is 
en in elk geval binnen de vier maanden na afloop van het project. Het principe van de 
tekortsubsidiëring is ook van toepassing.  
Bij een ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ bezorgt de organisatie binnen de twee 
maanden na afloop van de proclamatie de uitslag en de eindafrekening van de wedstrijd aan 
de dienst. Indien de organisatie de ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ niet toegekend 
heeft, wordt het bedrag van de ‘Prijs’ teruggevorderd. 
 
HOOFDSTUK 8 – SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 11 
Controle  
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden 
waarvoor ze bestemd is. 
Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de 
voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, kan de deputatie de subsidie schorsen, 
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intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde 
voorschot). 
 
Artikel 12 
Wijzigingen 
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het 
niet of gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie het 
provinciebestuur daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 
Artikel 13 
Uitzondering 
De deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 
advies van de bevoegde commissie. 
De deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing 
verlenen van sommige voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De organisatie moet 
daartoe een gemotiveerd verzoek indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. 
Artikel 14 
Inwerkingtreding 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2008 en vervangt alle vroegere reglementen en 
subsidiemodaliteiten i.v.m. het kunstenbeleid van de Provincie West-Vlaanderen nl.: 
Het Kunstenreglement (d.d. 29 september 2005) 
Reglement inzake subsidiëring naar aanleiding van jubilea van culturele organisaties 
(beslissing bestendige deputatie d.d. 25 april 1996) 
Provinciaal reglement betreffende de provinciale erkenning en de subsidiëring van 
verenigingen die de beoefening en de verspreiding van de beeldende kunst, toegepaste kunst 
enz. bevorderen, gevestigd in West-Vlaanderen (d.d. 19 juni 1990); 
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de 
promotie van de niet-commerciële professionele film bevorderen in West-Vlaanderen (d.d. 30 
januari 2003); 
Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen, tijdschriften, 
projecten en/of auteurs die de letterkunde en/of de taalzorg bevorderen in West-Vlaanderen 
(d.d. 27 juni 1996); 
Provinciaal reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van de professionele 
organisaties voor podiumkunsten in West-Vlaanderen (d.d. 30 juni 1994); 
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van culturele projecten in West-Vlaanderen  
(d.d. 4 oktober 2001); 
Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor 
multidisciplinaire kunst in West-Vlaanderen (d.d. 4 oktober 2001). 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
(get.) Hilaire OST      (get.) Jean DE BETHUNE 
 
75. Publicatiefonds Letteren en Taal van de provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Cultuur 2007/C KR/A 
 
Brugge, 19 december 2007 
 
Mevrouw, 
Mijne Heren, 
 
Hierna deel ik u de tekst mee van het Publicatiefonds Letteren en Taal van de provincie West-
Vlaanderen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen op 22 november 2007. 
Dit reglement wordt van kracht op 1 januari 2008 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De gedeputeerde voor 
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(get.) Hilaire Ost       kunst en cultuur 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 

 Gelet op artikel 10 van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; 
 Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van 

sommige subsidies; 
 Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, 

inzake de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het 
toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 

 Gelet op het advies van de provinciale Commissie Letteren en Taal; 
 Op voorstel van de deputatie; 

 
BESLUIT: 
 

Publicatiefonds Letteren en Taal van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Artikel 1 
Doelstelling en begripsomschrijving 
Binnen de grenzen van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de deputatie subsidies verlenen aan West-Vlaamse auteurs, met het oog op 
publicatie en verspreiding van waardevol literair en taalkundig werk.  
 
Artikel 2 
Criteria en procedure 
De criteria voor het verlenen van subsidies binnen het Publicatiefonds worden vastgesteld als 
volgt: 
§ 1. Subsidie kan worden verleend voor een kwaliteitsvol typoscript van een auteur die in 

West-Vlaanderen geboren is of die bij aanvraag van subsidie ten minste 5 jaar in West-
Vlaanderen gedomicilieerd is. 

§ 2. Over de typoscripten wordt advies gevraagd aan drie lectoren. De lectorenlijst wordt na 
advies van de commissie Letteren en Taal elk jaar vastgelegd door de deputatie.De 
volgende aanvragen worden niet voorgelegd aan de lectoren: 
a/ subsidieaanvragen voor typoscripten die de jury van de jaarlijkse provinciale prijs voor 
letterkunde al bekroonde of waarvoor zij een premie verleende; 
b/ subsidieaanvragen voor de publicatie van verzameld werk en bloemlezingen van 
gevestigde auteurs.  

§ 3. Uitgaven in eigen beheer komen niet in aanmerking voor subsidie. 
§ 4. De subsidie wordt toegekend aan de auteur zelf; ze mag worden beschouwd als  

waardering voor het scheppend werk van de auteur. 
De subsidie kan worden aangewend om de publicatie zelf mogelijk te maken en om ze te 
presenteren en te promoten. 
De uitgever kan niet eisen dat de subsidie aan hem wordt doorgestort. 

§ 5. De uitgever dient garant te staan voor de kwaliteit van het product en voldoende zorg te 
dragen voor een meerwaarde van de publicatie. Dat kan op diverse manieren gebeuren, 
bv. door een speciale vormgeving, extra promotie, een lagere kostprijs en/of 
verkoopprijs, een grotere oplage, publicatie buiten reeks enz.  
Deze opsomming is niet limitatief, maar indicatief. 

 
Artikel 3  
Aanvraag 
Elke subsidieaanvraag dient ten minste 4 maanden voor de beoogde publicatiedatum te 
worden gericht aan: Provinciale dienst Cultuur, Afdeling Kunsten, Sectie Letteren en Taal, 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
Ze dient vergezeld te zijn van: 

- een persklaar typoscript in drievoud en op A4-formaat; 
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- een kopie van het contract met de uitgever, met alle gegevens over de uit te geven 
publicatie. 

 
Artikel 4 
Subsidie en return 
§ 1. De subsidie bestaat uit een forfaitair bedrag dat wordt vastgelegd na advies van de 

bevoegde commissie. Zij wordt toegekend door de deputatie. 
§ 2. In elke door de provincie gesubsidieerde publicatie dienen te worden opgenomen:  

- het logo van de provincie West-Vlaanderen; 
- de tekst ’Uitgegeven met steun van de provincie West-Vlaanderen’. 

§ 3. De auteur dient tien exemplaren van de gesubsidieerde publicatie aan de provinciale 
dienst Cultuur te bezorgen.  
De gevraagde exemplaren worden ingewacht binnen een maand na publicatie. 
 
Artikel 5 
Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.  
 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
(get.) Hilaire OST      (get.) Jean DE BETHUNE 
 
76. Omzendbrief BB-2007/08 betreffende de bestedingsmogelijkheden van de 
Telenetopbrengsten door de gemeenten en het tijdstip van goedkeuring van de 
aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1&2/07/990/AZ 
 
Brugge, 19 december 2007 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
 
Geacht college, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering heb ik de eer u hierna mededeling te geven van de omzendbrief BB-2007/08 van 
7 december 2007 betreffende de bestedingsmogelijkheden van de Telenetopbrengsten door 
de gemeenten en het tijdstip van goedkeuring van de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting. 
 
De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
Vlaams Ministerie van Bestuurszaken 
Agentschap voor Binnenlands Bestuur 
Afdeling Lokale en Provinciale Besturen – Financiën en Personeel 
Boudewijnlaan 30 – bus 70 
1000 Brussel 
Tel. 02 553 40 03 - Fax 02 553 43 01 
Omzendbrief BB 2007/08 
 
Aan de provinciegouverneurs 
Ter kennisgeving aan: 
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- de colleges van burgemeester en schepenen 
- de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
- de politiecolleges 
 
Brussel, 7 december 2007 
 
Betreft: Omzendbrief betreffende de bestedingsmogelijkheden van de Telenet-opbrengsten 
door de gemeenten en het tijdstip van goedkeuring van de aanvullende gemeentebelasting op 
de personenbelasting – omzendbrief BB 2007/08 van 7 december 2007 
1. Bestedingsmogelijkheden van de Telenet-opbrengsten door de gemeenten 
 Inleiding 
Ik wens de gemeenten te informeren over de bestedingsmogelijkheden van de opbrengst uit 
de recent aangekondigde operaties tussen Telenet en de gemengde en zuivere 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  
Het kabelbedrijf Telenet heeft namelijk een akkoord bereikt met Interkabel over de overname 
van de rechten op het aanbieden van analoge en digitale televisie. Interkabel is de 
overkoepelende organisatie van de zuivere intercommunales die in de jaren 90 niet bij 
Telenet zijn terechtgekomen (INTEGAN, INTERMEDIA, WVEM EN PBE). Telenet heeft daarvoor 
naar verluidt 170 miljoen euro op tafel gelegd, plus een jaarlijkse vergoeding voor 
operationele kosten. De zuivere kabelmaatschappijen blijven eigenaar van het kabelnet en 
zullen blijven instaan voor het beheer, onderhoud en opwaardering van het netwerk.  
Daarnaast wensen de gemeenten die behoren tot de gemengde sector, hun aandelen van 
Telenet te verkopen. Dat blijkt uit de princiepsbeslissingen die vele gemeenteraden rond deze 
tijd nemen. Ze geven daarmee de raden van bestuur van de respectieve 
financieringsintercommunales de opdracht de resterende aandelen Telenet van de hand te 
doen. 
 
 Besteding van de opbrengst 
Ik verwijs hierbij naar dezelfde richtlijnen als ten tijde van de Suezoperatie en de 
Electrabelaandelen. (Omzendbrief BA 2005/06 van 14 oktober 2005) 
De opbrengsten uit bovenvermelde operaties, uiteraard uitgezonderd de jaarlijkse vergoeding 
voor operationele kosten, zijn eenmalig en geven daardoor een bijzondere injectie aan de 
lokale financiën. Met het oog op een correct financieel beleid, is het niet wenselijk om 
belangrijke éénmalige ontvangsten voor de financiering van jaarlijks terugkerende uitgaven 
aan te wenden. 
De ontvangsten op de gewone dienst uit bovenstaande operaties kunnen de gemeenten 
daarom enkel aanwenden voor de aanleg van reserves voor toekomstige pensioenuitgaven of 
voor overboeking naar de buitengewone dienst, ter financiering van om het even welke 
buitengewone uitgave. Ik denk hierbij aan het afbouwen van de schuld, het financieren van 
duurzame investeringen zoals het uitbouwen van een gescheiden rioleringsstelsel en de bouw 
van serviceflats of het storten van de opbrengsten in een uitzonderlijk reservefonds voor 
toekomstige investeringen.  
Ik heb het Agentschap voor Binnenlands bestuur de opdracht gegeven er strikt op toe te zien 
dat de bovenvermelde opbrengsten onder geen beding in de gewone dienst maar enkel in de 
buitengewone dienst worden aangewend. 
 
2. Aanvullende belastingen : tijdstip van goedkeuring 
 
De aanslagvoet van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (APB) voor 
het dienstjaar 2008 moet door de gemeenteraad worden vastgesteld vóór het einde van dit 
jaar, dus uiterlijk op 31 december 2007.   
 
Als de beslissing tot vaststelling van die aanslagvoet na 1 januari 2008 wordt genomen, loopt 
de gemeente het risico dat de belastingen zullen moeten worden terugbetaald aan degenen 
die bezwaar zouden indienen wegens de retroactiviteit van die beslissing. Een retroactieve 
beslissing, of een beslissing met terugwerkende kracht, heeft betrekking op feiten of 
toestanden vóór de datum van inwerkingtreding, en is dus onwettig.  
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Vrij recent zijn twee arresten gewezen waarin belastingaanslagen inzake de APB om die reden 
werden vernietigd. Naar aanleiding van die  rechtspraak wijs ik erop dat de gemeenteraden 
de aanvullende belastingen, zoals de andere gemeentebelastingen, voor meerdere jaren 
kunnen vaststellen.  Dit geldt zowel voor de aanvullende belasting op de personenbelasting 
als voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opcentiemen op de gewestelijke 
leegstandbelasting.   
 
Ik verzoek u, mijnheer de Gouverneur, de gemeentebesturen kennis te geven van deze 
omzendbrief via publicatie in het bestuursmemoriaal. 
Ik zend alle gemeentebesturen rechtstreeks een afschrift van deze brief. 
 
Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 


