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1. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Tweede Verblijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen 2008 / 484.031 / 4
Brugge, 4 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 8 november 2007, houdende heffing voor
het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Tweede Verblijven.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 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 ;
 Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ;
Op voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
Artikel 1
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de tweede
verblijven.
Artikel 2
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de
gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan
worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes,
optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale
legger.
Worden niet als tweede verblijf beschouwd:
 Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit;
 Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans;
 studentenhuizen en -kamers
Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede
verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of
hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-Vlaamse gemeente.
Artikel 4
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De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 100,00 euro per tweede verblijf.
Artikel 5
De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de eigenaar op 1 januari van het
aanslagjaar verschuldigd.
Artikel 6
Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede verblijf niet
meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit eigen
beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk
in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen.
Artikel 7
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 8
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 9
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

2. Bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen,
met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen 2008 / 484.031 / 1
Brugge, 4 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 8 november 2007, houdende goedkeuring
voor het aanslagjaar 2008 van de bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Deputatie van 12 april 2007, 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 ;
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 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 ;
 Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ;
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
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 artikel 90,2° van het provinciedecreet 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
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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 Brugg e. 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.
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 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost
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3. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Gezinnen
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2008 / 484.031 / 2
Brugge, 4 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 8 november 2007, houdende heffing voor
het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Gezinnen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Deputatie van 12 april 2007, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1 - Algemene Provinciale
Belastingverordening ;
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ;
 Overwegende dat ingevolge de voorgestelde wijzigingen aan de provinciale fiscaliteit voor
het aanslagjaar 2008 de noodzaak zich opdringt te opteren voor een aangepaste titel voor
deze belasting ;
 Gelet op het feit dat het billijk is voor de zwakste categorieën in de samenleving een
vrijstelling of een verminderd tarief in te voeren ;
 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 ;
 Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ;
Op voorstel van de Deputatie ;
BESLUIT :
Artikel 1
Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een provinciebelasting op gezinnen 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 :
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.
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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 33,00
euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
Artikel 5
§1
A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van het
gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon)
op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door
de federale staat.
B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van
de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die
overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting
kunnen bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 15,00 euro voor de gezinnen die bestaan
uit één persoon en op 26,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
§2

Elke aanvraag om ontheffing of vermindering op grond van §1 moet binnen twee maanden
na verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk worden aangevraagd bij de gouverneur van
de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, Abdijbekestraat 9, 8200
Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bewijzen.

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 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

4. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Bedrijven
Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2008 / 484.031 / 3
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Brugge, 4 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 8 november 2007, houdende heffing voor
het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Bedrijven.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Deputatie van 12 april 2007, 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 ;
 Gelet op artikel 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 verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1
januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op :
 forfaitair 87,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²;
 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,15 euro per m²
 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,13 euro per m²
 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar.
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
Artikel 4
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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
§1
Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden
uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen 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 vanaf de
verzending ervan.
§2

Een belastingplichtige is voor een vestiging vrijgesteld van de in § 1 voorgeschreven
aangifteplicht, op voorwaarde dat hij/zij voor het vorige aanslagjaar voor deze vestiging
werd aangeslagen op basis van een tijdig ingediend aangifteformulier.
Een belastingplichtige kan niettemin worden verplicht voor een dergelijke vestiging –
waarvan sprake in het eerste lid – een aangifteformulier in te dienen, indien hem/haar dat
uitdrukkelijk wordt gevraagd door het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst
provinciebelastingen.

§3

Voor de vestiging waarvoor overeenkomstig § 2, eerste lid, een vrijstelling van de
aangifteplicht geldt, wordt aan de belastingplichtige een formulier ‘aangifte van wijziging’
ter beschikking gesteld. Dit formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende
gegevens op basis waarvan de aanslag zal worden gevestigd.

§4

Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn
vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare
toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode
van één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de
nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst
provinciebelastingen.
Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden
bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van
het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte van wijziging’ niet
terugsturen naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen.

§5

Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen
de in
§ 4 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte.
Indien de belastingplichtige evenwel de in § 4 , eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig
naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen
aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte
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gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in § 1 gestelde termijn en/of met een
onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 11 van toepassing.
§6

Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige niet overeenkomstig § 2, eerste lid,
vrijgesteld is van de aangifteplicht en waarvoor hij/zij geen aangifteformulier ontvangt,
moet de belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de
nodige aangifteformulieren aanvragen.

Artikel 7
Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of meerdere
nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of meerdere
activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het
provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis
stellen.
Artikel 8
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 9
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 10
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 11
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 bedrag van de belastingverhoging wordt steeds afgerond naar de lagere euro.
Artikel 12
Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

5. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Jachtverloven en
Jachtvergunningen
Dienst en referte : Provinciebelastingen 2008 / 484.031 / 4
Brugge, 4 februari 2008
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 8 november 2007, houdende heffing voor
het aanslagjaar 2008 van een Provinciebelasting op Jachtverloven en Jachtvergunningen.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Deputatie van 12 april 2007, inzonderheid deel III Hoofdstuk 4 - 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 ;
 Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ;
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 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

6. Heffing voor het aanslagjaar 2008 van provinciale
voorheffing

opcentiemen op de onroerende

Dienst en referte : Provinciebelastingen : 2008 / 484.01
Brugge, 4 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne heren,
In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 8 november 2007, houdende heffing voor
het aanslagjaar 2008 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende voorheffing.
Met de meeste hoogachting,
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De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de
Deputatie van 12 april 2007, 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 ;
 Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet ;
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 vijfenvijftig (355) vastgesteld.
Artikel 2
Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2008.
Brugge, 8 november 2007
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune

7. Provinciaal reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het
aanbieden van een vrijwilligersverzekering.
Dienst en referte : Welzijn 07/8/5/28/1
Brugge, 24 december 2007
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissing van 22 november 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende het ondersteunen van
vrijwilligerswerk door het aanbieden van een vrijwilligersverzekering.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

 Gelet op artikel 2 en artikel 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;
 Overwegende dat de Provincie met dit reglement een ondersteunende taak op zich neemt,
op verzoek van de federale overheid;
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 Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 juli 2006 tot bepaling van het voorlopige
verdelingsplan van de subsidies van de nationale loterij en het Koninklijk Besluit van 15
maart 2007 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de nationale
loterij, waarbij subsidies worden voorzien voor de verzekering van vrijwilligerswerk;
 Overwegende dat vrijwilligerswerk een groot maatschappelijk belang heeft voor de
samenleving;
 Overwegende dat het belangrijk is het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te waarderen;
 Overwegende dat het verzekeren van vrijwilligerswerk, een belangrijke manier is om het
vrijwilligerswerk te ondersteunen en te waarderen;
 Gelet op het voorstel van de deputatie;
BESLUIT
REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET
AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING
HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1.
Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning van het vrijwilligerswerk in diverse
sectoren in West-Vlaanderen enerzijds en het betonen van respect en waardering voor
vrijwilligerswerk anderzijds.
Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de Nationale Loterij voorziene subsidies, biedt
de provincie een verzekering aan voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties, tijdens het
vrijwilligerswerk.
HOOFDSTUK 2 – DEFINITIES
Artikel 2.
In dit reglement gelden volgende definities
Vrijwilligerswerk : elke activiteit
a) die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht;
b) die verricht wordt ten behoeve van één of meer personen, andere dan degene die de
activiteit verricht, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel;
c) die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of privé-verband van
degene die de activiteit verricht;
d) en die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het
kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.
Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.
Vrijwilligersorganisatie : elke feitelijke vereniging of private rechtspersoon zonder winstoogmerk
die werkt met vrijwilligers.
Vrijwilligersdag : Elke kalenderdag waarop één vrijwilliger verzekerd is.
HOOFDSTUK 3 – VOORWAARDEN
Artikel 3.
Volgende vrijwilligersorganisaties kunnen geen gebruik maken van de verzekering
vrijwilligerswerk:
- Vrijwilligersorganisaties die zelf een publieke rechtspersoon zijn.
- Vrijwilligersorganisaties met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid die onderhevig zijn
aan een bijzondere overheidsinvloed. Met bijzondere overheidsinvloed wordt bedoeld :
1° Dat één of meer van de bestuursorganen voor meer dan de helft bestaan uit
leden van bestuursorganen van publiekrechtelijke rechtspersonen of dat de leden
van de bestuursorganen voor meer dan de helft worden aangewezen of
voorgedragen door die rechtspersonen;
2° Of, dat die publiekrechtelijke rechtspersonen of hun vertegenwoordigers over de
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meerderheid van de stemrechten beschikken in een of meer van de organen;
Artikel 4.
In geval van een vrijwilligersorganisatie met private rechtspersoonlijkheid, moet de
maatschappelijke zetel van de vrijwilligersorganisatie die via de provincie haar vrijwilligerswerk wil
verzekeren, in West-Vlaanderen gevestigd zijn.
In geval van een feitelijke vereniging moet de persoon die als verantwoordelijke optreedt voor deze
feitelijke vereniging, zijn woonplaats hebben in West-Vlaanderen.
Artikel 5.
De activiteiten waarvoor de vrijwilligersorganisaties een verzekering aanvragen, kunnen wereldwijd
plaats vinden met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
Artikel 6.
Vrijwilligers kunnen pas verzekerd worden vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden.
Artikel 7.
Elke vrijwilligersorganisatie kan per kalenderjaar maximaal 100 vrijwilligersdagen laten verzekeren.
De deputatie kan het maximum aantal vrijwilligersdagen per kalenderjaar aanpassen; de deputatie
motiveert deze aanpassing op basis van de evolutie van de vraag en de budgettaire mogelijkheden.
Vrijwilligersdagen die in het lopende kalenderjaar niet zijn aangewend, kunnen niet overgedragen
worden naar het volgende kalenderjaar.
HOOFDSTUK 4 – VRIJWILLIGERSVERZEKERING – VOORWERP
Artikel 8.
De verzekeringsovereenkomst die in het kader van dit reglement wordt afgesloten, waarborgt de
buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden die luidens de terzake geldende Belgische
of buitenlandse wetgevingen of reglementeringen ten laste gelegd kan worden van :
- de vrijwilligersorganisatie wanneer deze instaat voor het administratief beheer en de
organisatie van de verzekerde activiteiten, ofwel wanneer hij deelneemt aan allerlei
verrichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met de verzekerde activiteiten.
- de vrijwilligers die hun medewerking verlenen ter gelegenheid van de organisatie en het
verloop van de verzekerde activiteiten.
- de ouders en de voogden van de minderjarige verzekerden, voor zover zij er burgerlijk
aansprakelijk voor zijn; de rechtstreekse aansprakelijkheid van deze ouders en voogden is dus
in geen geval verzekerd.
In het geval van een feitelijke vereniging die, overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 3 juli 2005
betreffende de rechten van vrijwilligers, gewijzigd door de Wet van 19 juli 2006, op grond van
haar specifieke verbondenheid hetzij met een vereniging zonder winstoogmerk, hetzij met een
feitelijke vereniging die één of meer personen tewerkstelt, beschouwd kan worden als een afdeling
daarvan, wordt tevens de aansprakelijkheid van deze vereniging zonder winstoogmerk of feitelijke
vereniging die één of meer personen tewerkstelt, verzekerd voor schade veroorzaakt door de
vrijwilliger bij het verrichten van vrijwilligerswerk in de afdeling die door de deputatie erkend is als
vrijwilligersorganisatie.
De verzekeringsovereenkomst die in het kader van dit reglement wordt afgesloten, biedt tevens
dekking voor rechtsbijstand voor de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilligers en voor lichamelijke
ongevallen overkomen aan de vrijwilligers, tijdens de uitoefening van hun vrijwilligerswerk.
De deputatie stelt de lijst van de waarborgen vast.
Artikel 9.
De verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract heeft, kan in haar polis
activiteiten van verzekeringsdekking uitsluiten, op basis van het ingeschatte risico en de gevolgen
voor de kostprijs van de polis. De deputatie stelt de lijst van deze uitgesloten activiteiten vast.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2008

14

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

HOOFDSTUK 5 - PROCEDURE DEEL 1 : AANVRAAG TOT ERKENNING ALS
VRIJWILLIGERSORGANISATIE BIJ DE PROVINCIE
Artikel 10.
De vrijwilligersorganisaties die via de provincie hun vrijwilligerswerk willen verzekeren, dienen
vooraf bij de deputatie een aanvraag in om als vrijwilligersorganisatie in toepassing van dit
reglement erkend te worden.
Artikel 11.
De aanvraag gebeurt op een formulier ter beschikking gesteld door de provincie. Dit formulier kan
schriftelijk, via de website, per e-mail of telefonisch aangevraagd worden bij het Provinciaal
Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Artikel 12.
Op basis van het formulier zoals bedoeld in artikel 11 beslist de deputatie of de aanvrager als
vrijwilligersorganisatie binnen dit reglement kan erkend worden.
In geval van gunstige beslissing, ontvangt de aanvrager een attest dat bepaalt dat de
vrijwilligersorganisatie beroep kan doen op de verzekering vrijwilligerswerk. Op dit attest wordt
onder andere een erkenningsnummer vermeld.
Artikel 13.
De erkenning geldt, zolang dit reglement van kracht is. De deputatie bepaalt op welke wijze de
erkenning wordt ingetrokken.
Artikel 14.
Ten laatste 6 weken na indiening van de aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie, wordt
aan de aanvrager de beslissing van de deputatie meegedeeld. De vrijwilligersorganisatie wordt
geacht erkend te zijn, indien de beslissing van de deputatie niet binnen deze termijn wordt
meegedeeld.
HOOFDSTUK 6 - PROCEDURE DEEL 2 : AANGIFTE ACTIVITEITEN AAN DE
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
Artikel 15.
Vrijwilligersorganisaties kunnen op basis van het attest zoals bedoeld in artikel 12 hun activiteiten
voor verzekering aangeven bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract
heeft afgesloten.
Artikel 16.
De deputatie bepaalt via welke media de vrijwilligersorganisaties hun activiteiten kunnen
aangeven.
Artikel 17. Bij het melden van de te verzekeren activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij,
wordt telkens melding gemaakt van het erkenningsnummer waarvan sprake in artikel 12.
Artikel 18.
De vrijwilligersorganisaties kunnen de vrijwilligersdagen waarop ze recht hebben naar eigen
goeddunken gebruiken om hun vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te
verzekeren.
De deputatie bepaalt hoeveel keer per jaar de vrijwilligersorganisaties een aangifte mogen doen.
Artikel 19.
De aangifte van een ongeval of schadegeval gebeurt via een daarvoor bestemd formulier en
rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij.
HOOFDSTUK 7 – OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 20.
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In functie van inspectie, moet elke verzekerde activiteit kosteloos toegankelijk zijn voor een
hiervoor bevoegde provinciale ambtenaar.
Artikel 21.
De verzekeringsmaatschappij wordt aangeduid overeenkomstig de wet op de overheidsopdrachten.
Artikel 22.
De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en overtredingen en wordt
ertoe gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering
van dit reglement.
Artikel 23.
De provincie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die
zouden ontstaan in het kader van de toepassing van dit reglement.
Artikel 24.
De erkenning als vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement ontslaat de
vrijwilligersorganisatie in geen enkel geval van de plicht om te voldoen aan eventuele wettelijke of
decretale verplichtingen in verband met verzekeringen.
Artikel 25.
De erkenning als vrijwilligersorganisatie geldt enkel in het kader van dit reglement. De
vrijwilligersorganisatie kan aan deze erkenning geen andere rechten ontlenen.
Artikel 26.
Bij vaststelling van misbruiken door de vrijwilligersorganisatie kan de deputatie de erkenning van
de vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement intrekken en dit voor een periode van 3
jaar.
Artikel 27.
Een vrijwilligersorganisatie die, krachtens artikel 4 b en c van de Wet van 3 juli 2005 betreffende
de rechten van vrijwilligers, gewijzigd door de Wet van 19 juli 2006, de vrijwilliger informeert over
het verzekeringscontract dat de vrijwilligersorganisatie heeft gesloten voor vrijwilligerswerk,
vermeldt hierbij uitdrukkelijk dat dit contract werd afgesloten door Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 28.
Alle door de vrijwilligersorganisatie overgemaakte informatie moet juist en volledig zijn en
beantwoorden aan de werkelijkheid, op straffe voor de vrijwilligersorganisatie om de erkenning te
verliezen, de verzekeringsdekking geweigerd of de verzekeringsprestatie verminderd te zien.
Artikel 29.
Het “Reglement Betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het bekostigen van een
vrijwilligersverzekering” goedgekeurd in de provincieraad van 27-01-2005 wordt opgeheven.
Erkenningen verleend op basis van voornoemd reglement blijven evenwel gelden en vallen onder
de toepassing van dit reglement.
Artikel 30.
Dit reglement treedt in werking op 01-01-08.
De Provinciegriffier
H. Ost

De Voorzitter
J. De Bethune

8. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. Vereniging
“IJzergedenkteken van Koning Albert”
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2008-PG
Brugge, 21 januari 2008.
Aan de Gemeentebesturen,
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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.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
9. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 20 december
2007
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 11 januari 2008.
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. 20 december 2007 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 20 DECEMBER 2007
1. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 27 februari
2007, gewijzigd bij de besluiten van de provincieraad van 23 oktober 2007 en 20 december
2007, houdende de aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers in de
bestuursorganen van de verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd goedgekeurd.
2. De provincieraad heeft het alle deelplannen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Leievallei en open ruimte omgeving Kortrijk voorwaardelijk gunstig geadviseerd, met
uitzondering van deelplan 7 dat ongunstig wordt geadviseerd.
3. De provincieraad heeft de hersamenstelling en werking van de Provinciale Mobiliteitsraad
(PROMORA) goedgekeurd.
4. De provincieraad heeft de deelname van de Provincie aan Eurometropool Lille-KortrijkTournai goedgekeurd.
5. De provincieraad heeft de provinciale sportbeleidsnota 2008-2013 goedgekeurd.
6. De provincieraad heeft de aanvraag voor een multifunctioneel sportinfrastructuurproject bij
het Vlaams Sportinfrastructuurfonds goedgekeurd.
7. De provincieraad heeft het provinciaal jeugdbeleidsplan 2008-2013 goedgekeurd.
8. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
riolerings- en wegeniswerken in de Heirweg – 1ste fase te Roeselare, bevattende een deel
BESTUURSMEMORIAAL NR. 1 – 2008

17

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

9.
10.
11.
12.

ten laste van de Provincie, namelijk de aanleg van een fietspad langs de Heirweg
(gemeenteweg) tussen de Onledemolenstraat en de gemeentegrens te Roeselare, met
totale raming ten bedrage van 2.234.201,01 euro (incl. BTW) waarvan 115.778,85 euro
(incl. BTW) ten laste van de Provincie (waarvan 40% subsidieerbaar – Fietsfonds) en
2.118.422,25 euro (incl. BTW) ten laste van de stad Roeselare goedgekeurd.
De provincieraad heeft het beleidsplan PMMK 2008-2013 goedgekeurd.
De provincieraad heeft het beleidsplan economie 2008-2013 goedgekeurd.
De provincieraad heeft kennis genomen van het nieuwe Doelstelling 3 grensoverschrijdend
maritiem programma.
De provincieraad heeft de jaarrekening 2006 en het verslag van de commissaris-revisor
POM West-Vlaanderen en kwijting van de bestuurders goedgekeurd.

10. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 januari 2008
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 31 januari 2008.
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 januari 2008 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 24 JANUARI 2008
1. De provincieraad heeft akte genomen van de beëindiging van de periode van verhindering
van mevrouw Sofie Van Parys-Bruyninckx.
2. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007,
gewijzigd bij de besluiten van de provincieraad van 23 oktober 2007 en 20 december 2007,
houdende de aanduiding van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van
de verenigingen waarin de provincie vertegenwoordigd goedgekeurd.
3. De provincieraad heeft akte genomen van het samenvattend verslag over de verslaggeving
uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden in verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid
van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
4. De provincieraad heeft de eerste wijziging van het budget 2008 goedgekeurd.
5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WIV op
13 februari 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
6. De provincieraad heeft het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening
regionaal stedelijk gebied Roeselare voorwaardelijk gunstig geadviseerd.
7. De provincieraad heeft kennis genomen van de financiële en inhoudelijke stukken van
Westtoer apb, conform de statuten.
8. De provincieraad heeft het strategisch beleidsplan toerisme en recreatie voor de Westhoek
goedgekeurd.
9. De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende de subsidiëring van producties
en overdracht van expertise ten behoeve van initiatieven voor of door kinderen en
jongeren goedgekeurd.
10. De provincieraad heeft machtiging verleend aan de concessie van het Vogelopvangcentrum
te Raversijde aan de stad Oostende, voor de duur van 25 jaar, mits een jaarlijkse
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

concessievergoeding van één symbolische euro en tegen de overige voorwaarden vermeld
in het ontwerp van concessieovereenkomst.
De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor de
opdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken betreffende de
restauratie van het kasteel ’t Hooghe te Kortrijk (bestaande uit 2 delen, namelijk het
vooronderzoek van het interieur en de gevels en de eigenlijk restauratiewerken, met
raming ten bedrage van 169.400,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie en AGIV
(Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) inzake de aanmaak en distributie
van middenschalige digitale kleurenorthofoto’s waarbij de bijdrage van de Provincie wordt
vastgelegd op de helft van de kostprijs van de fotovlucht en –productie met een maximum
van 75.000,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
De provincieraad heeft het provinciaal reglement houdende de premies aan WestVlamingen met een handicap tewerkgesteld in een beschutte werkplaats goedgekeurd.
De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
aanleggen van een bufferbekken op de Lendeledebeek, waterloop van de 2de categorie te
Ingelmunster, met raming ten bedrage van 224.501,89 euro (incl. BTW), goedgekeurd.
De provincieraad heeft de ontwerpovereenkomst tussen de provincie en het Regionaal
Centrum voor Jongerencultuur Het Entrepot goedgekeurd.
De provincieraad heeft de toetreding van het provinciebestuur West-Vlaanderen tot de
“Woondienst JOGI” Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem (vereniging volgens de wet
van 08.07.1976) goedgekeurd.
De provincieraad heeft de overdracht van de provinciale POM-aandelen in de nv Dirk
Frimout Centrum (eigenaar en uitbater Earth Explorer te Oostende) aan Merlin Attractions
Management Entertainment tegen een symbolisch bedrag van één euro goedgekeurd
alsook de terugtreding uit het bestuur van de vennootschap met ingang van 31 januari
2008.

11. Organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen
Dienst en referte : Sportdienst
Brugge, 25 oktober 2007
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Provincieblad de beslissing van 25 oktober 2007 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende invoering van het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul Breyne

BESLUIT
ORGANIEK REGLEMENT VAN DE PROVINCIALE SPORTRAAD WEST-VLAANDEREN
Artikel 1: Doelstelling
De "Provinciale Sportraad West-Vlaanderen", afgekort tot P.S.W. en hierna Sportraad genoemd, heeft
als basisdoelstelling advies aan het provinciebestuur West-Vlaanderen te geven, op eigen initiatief of
op verzoek, voor alle aangelegenheden die de Sportraad belangrijk acht in het kader van het
sportbeleid.
Artikel 2: Structuur van de Sportraad
De Sportraad kent de volgende structuren:
 een Algemene Vergadering
 een Uitvoerend Bureau.
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Artikel 3: Samenstelling en leden
3.1. De Algemene Vergadering
§1. De Algemene Vergadering bestaat uit leden en waarnemers. Enkel de leden beschikken over
stemrecht.
§2. De leden zijn, per categorie :
a. de in de provincie West-Vlaanderen actieve, provinciaal gestructureerde unisportfederaties in
de betekenis van provinciale structuren die uitsluitend sportverenigingen overkoepelen met
zetel in West-Vlaanderen en die een afdeling vormen van een Vlaamse unisportfederatie
zoals bepaald in het decreet van 13 juli 2001 houdende de regeling van de erkenning van de
Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve
vrijetijdsbesteding
b.
de
in
de
provincie
West-Vlaanderen
actieve,
provinciaal
gestructureerde
recreatiesportfederaties en andere sportfederaties die niet tot categorie a behoren
c. de in de provincie West-Vlaanderen actieve, provinciaal gestructureerde sportfederaties voor
personen met een handicap in de betekenis van een provinciale structuur die uitsluitend
gehandicaptensportverenigingen overkoepelt met zetel in West-Vlaanderen
d. de erkende gemeentelijke sportraden in West-Vlaanderen
e. de regionale burensportdiensten in West-Vlaanderen in de betekenis van een overkoepelende
vereniging van minimum vier West-Vlaamse gemeenten die op intergemeentelijk vlak
samenwerken met betrekking tot de materie sport
f. de in de provincie West-Vlaanderen bestaande publieke en private sportorganisaties die op
regelmatige basis sportieve initiatieven organiseren op bovenlokaal vlak en die niet thuishoren
onder categorie a, b en c
g. de onderwijsgebonden sportorganisaties die een actieve en regelmatige werking op
bovenlokaal vlak kunnen aantonen in West-Vlaanderen
h. in West-Vlaanderen wonende deskundigen die wegens hun bijzondere sportieve bevoegdheid
en/of bekwaamheid positief kunnen bijdragen tot de werking van de Sportraad
De leden dragen daartoe elk een afgevaardigde en een plaatsvervanger voor, bij voorkeur elk van
een verschillend geslacht.
§3. De waarnemers zijn :
a. de gedeputeerde met bevoegdheid sport
b. één personeelslid van de provinciale sportdienst
c. één afgevaardigde van de Bloso-inspectiedienst van de provincie West-Vlaanderen.
d. één afgevaardigde van andere erkende provinciale adviesraden.
3.2. Het Uitvoerend Bureau
§1. Het Uitvoerend Bureau bestaat uit maximaal 15 leden, gekozen door en uit de leden van de
Algemene Vergadering, aangevuld met de waarnemers zoals bedoeld in art. 3.1 §3 a,b en c.
§2. Het Uitvoerend Bureau is als volgt samengesteld:
a. maximaal drie vertegenwoordigers uit de categorie unisportfederaties, zoals bepaald in artikel
3.1 §2a
b. maximaal twee vertegenwoordigers uit de categorie recreatiesportfederaties en andere
sportfederaties, zoals bepaald in artikel 3.1 §2b
c. maximaal één vertegenwoordiger uit de categorie gehandicaptensportfederaties, zoals bepaald
in artikel 3.1 §2c
d. maximaal vijf vertegenwoordigers uit de categorie sportraden, zoals bepaald in artikel 3.1 §2d
e. maximaal één vertegenwoordiger uit de categorie burensportdiensten, zoals bepaald in artikel
3.1 §2e
f. maximaal één vertegenwoordiger uit de categorie publiek en private sportorganisaties, zoals
bepaald in artikel 3.1 §2f
g. maximaal één vertegenwoordiger uit de categorie onderwijsgebonden sportorganisaties, zoals
bepaald in artikel 3.1 §2g
h. maximaal één vertegenwoordiger uit de categorie deskundigen, zoals bepaald in artikel 3.1
§2h.
§3. De verkozen leden van de algemene vergadering in het Uitvoerend Bureau worden
vertegenwoordigd door dezelfde afgevaardigde en plaatsvervanger in de Algemene Vergadering,
zoals bedoeld in artikel 3.1 §2 tweede lid.
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§4. Maximum tweederden van de afgevaardigden van de leden zijn van hetzelfde geslacht.
Indien bij de eerste stemming overeenkomstig artikel 5.1 van dit reglement aan deze voorwaarde
niet wordt voldaan, wordt overgegaan tot een nieuwe stemronde.
Indien na deze tweede stemronde evenmin aan deze voorwaarde voldaan is, wordt in de
categorieën waar meer dan één vertegenwoordiger zetelt (a,b en d) volgende procedure
toegepast:
in categorie a behouden twee van de drie vertegenwoordigers hun stem.
De derde
vertegenwoordiger wordt vervangen door de eerst verkozene in rij van het andere geslacht
in categorie b behoudt een van de twee vertegenwoordigers zijn stem.
De tweede
vertegenwoordiger wordt vervangen door de eerst verkozene in rij van het andere geslacht
in categorie d behouden drie van de vijf vertegenwoordigers hun stem. De vierde en vijfde
vertegenwoordiger worden vervangen door de eerst verkozenen in rij van het andere geslacht.
§5. Het Uitvoerend Bureau kan ter gelegenheid van bijzondere agendapunten externe
deskundigen terzake uitnodigen.

Artikel 4: Bevoegdheden en werking van de Algemene Vergadering
4.1 Bevoegdheden
De Algemene Vergadering heeft als bevoegdheden:
a. het aanvaarden en ontslaan van nieuwe leden van de Algemene Vergadering, na de initiële
installatie van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen
b. het verkiezen en ontslaan van leden van het Uitvoerend Bureau
c. het beoordelen van de werking van het Uitvoerend Bureau.
4.2 Erkenning
Uiterlijk twaalf maanden na de installatie van de nieuwe provincieraad dient de Algemene
Vergadering samengesteld en erkend te zijn en zijn de samenwerkingsmodaliteiten tussen het
provinciebestuur en de sportraad bepaald.
4.3 Werking
Minstens eenmaal per jaar wordt de Algemene Vergadering samengeroepen op verzoek van het
Uitvoerend Bureau, met uitzondering van de installatievergadering.
De uitnodigingen, de agenda en de nodige documenten worden minstens 14 dagen voor de
Algemene Vergadering toegestuurd aan de leden.
Op schriftelijk verzoek van minstens de helft van de leden wordt de Algemene Vergadering
bijeenroepen. De bijeenroeping gebeurt binnen de maand na het indienen van het (aangetekend)
verzoek.
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het Uitvoerend Bureau, bij
diens afwezigheid door de ondervoorzitter van het Uitvoerend Bureau. Indien deze laatste ook
afwezig is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het jongst aanwezige lid van het
Uitvoerend Bureau.
Elk lid beschikt over het initiatiefrecht om een agendapunt voor te stellen. Dit verzoek dient
voorafgaandelijk en schriftelijk te gebeuren aan het Uitvoerend Bureau.
4.4 Aanvaarden en ontslaan van leden van de Algemene Vergadering
Nieuwe leden worden voorgedragen door het Uitvoerend Bureau. De leden worden aanvaard bij
eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet inbegrepen).
De leden kunnen ontslagen worden bij tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen (onthoudingen niet inbegrepen) en waarbij minstens de helft van de leden aanwezig
zijn.
4.5 Beslissingsmodaliteiten
De Algemene Vergadering kan geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden.
Beslissingen van de Algemene Vergadering worden bij voorkeur eensgezind genomen. Indien
geen eensgezindheid bereikt wordt, zal de beslissing genomen worden met een eenvoudige
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet inbegrepen).
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden vastgelegd in notulen.
Artikel 5: Verkiezing, ontslag en vervanging van het Uitvoerend Bureau
5.1. Verkiezing leden Uitvoerend Bureau
De leden van de Algemene Vergadering kiezen een nieuw Uitvoerend Bureau tijdens hun
eerste bijeenkomst volgend op de zesjaarlijkse provincieraadsverkiezingen.
Het mandaat heeft een duurtijd van zes jaar.
De verkiezing van Het Uitvoerend Bureau gebeurt op basis van volgende modaliteiten :
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1.De leden van de Algemene Vergadering krijgen, met uitzondering van de
installatievergadering, ten laatste een maand voor de verkiezing een uitnodiging om zich
kandidaat te stellen voor het Uitvoerend Bureau. De kandidatuur moet schriftelijk en ten
laatste op de in de uitnodiging vermelde datum verstuurd worden naar het secretariaat van de
Sportraad.
2.Er worden afzonderlijke kandidatenlijsten samengesteld per categorie van leden
3. Elk lid kiest binnen zijn categorie.
4.Elk lid mag maximaal het aantal stemmen uitbrengen waarop zijn categorie recht heeft
binnen het Uitvoerend Bureau en voor zover er voldoende kandidaten zijn.
Indien meer personen per categorie kandidaat zijn, zijn die personen verkozen die, per
categorie die ze vertegenwoordigen en na geheime stemming, de meeste stemmen hebben
behaald. Bij staking van stemmen voor het laatst toe te kennen mandaat, wordt opnieuw
gestemd tussen de betrokken kandidaten binnen hun categorie.
Na blijvende gelijkheid na deze tweede ronde wordt de vrouwelijke kandidate gekozen indien
het om personen van een verschillend geslacht gaat.
Na blijvende gelijkheid na deze tweede ronde wordt de jongste kandidaat gekozen indien het
om personen van hetzelfde geslacht gaat.
De verkozen bestuursleden worden geacht hun categorie te vertegenwoordigen en niet enkel
hun eigen sportfederatie, sportraad of sportorganisatie.
5.2. Ontslag leden Uitvoerend Bureau
Het Uitvoerend Bureau kan aan de Algemene Vergadering voorstellen een afgevaardigde van een
lid van het Uitvoerend Bureau te ontslaan indien uit een negatief saldo tussen het aantal
aanwezigheden en afwezigheden binnen een periode van twee jaar blijkt dat die afgevaardigde
onvoldoende belangstelling betuigt voor de werking van de Sportraad.
Een ontslag dient steeds bekrachtigd te worden door tweederden van de uitgebrachte stemmen
(onthoudingen niet inbegrepen) van de aanwezige stemgerechtigde leden van de Algemene
Vergadering.
5.3. Vervanging leden Uitvoerend Bureau
Bij ontslag of overlijden van een afgevaardigde van een lid wordt in zijn vervanging voorzien
ter gelegenheid van de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering.
De vervanging gebeurt op de wijze van verkiezing zoals beschreven in punt 5.1.
De verkozen vervanger vervolledigt het mandaat van zijn voorganger.
Artikel 6: Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en secretaris
De voorzitter en de ondervoorzitter worden gekozen door en uit de leden van het Uitvoerend Bureau.
De kandidaturen zijn beperkt tot de verkozen leden die behoren tot de in artikel 3.1 §2 a, b, c en d
genoemde categorieën.
De vergadering wordt voorgezeten door de uittredende voorzitter.
Indien de voorzitter gekozen werd uit de categorie a,b of c moet de ondervoorzitter uit categorie d
gekozen en vice versa.
De secretaris wordt verkozen uit de leden van het Uitvoerend Bureau.
Artikel 7: Bevoegdheden en werking van het Uitvoerend Bureau
7.1. Bevoegdheden
Het Uitvoerend Bureau heeft een adviserende, coördinerende en uitvoerende rol met betrekking
tot de realisatie van de basisdoelstelling vermeld in artikel 1 van het organiek reglement.
Het Uitvoerend Bureau is gemachtigd om bijzondere dossiers te laten voorbereiden, ontleden en
ontwikkelen door werkgroepen, samengesteld uit leden van het Uitvoerend Bureau en/of de
Algemene Vergadering, eventueel aangevuld met externe deskundigen terzake.
7.2. Werking
Het Uitvoerend Bureau wordt minstens trimesterieel bijeen geroepen door de voorzitter. Het
Uitvoerend Bureau komt daarenboven telkens bijeen op vraag van minstens vijf van zijn leden.
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De agenda wordt opgesteld door de voorzitter en/of de secretaris.
Het Uitvoerend Bureau wordt voorgezeten door de voorzitter. Bij diens afwezigheid wordt hij
vervangen door de ondervoorzitter. Indien ook deze laatste afwezig is, wordt het voorzitterschap
waargenomen door het jongst aanwezige lid van het Uitvoerend Bureau.
Elk lid beschikt over het initiatiefrecht om een agendapunt voor te stellen. Dit verzoek dient
voorafgaandelijk en schriftelijk te gebeuren aan de voorzitter.
Alle beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen (onthoudingen niet inbegrepen).
De beslissingen van het Uitvoerend Bureau worden vastgelegd in notulen.
De notulen van het Uitvoerend Bureau liggen ter inzage voor de leden van de Algemene
Vergadering in het secretariaat van de Sportraad.
Artikel 8: Samenwerkingsmodaliteiten tussen Provinciebestuur en Provinciale Sportraad
West-Vlaanderen
8.1. Provinciale overheid
Om de adviesfunctie van de Sportraad mogelijk te maken, zal de provinciale overheid de Sportraad
permanent, tijdig en volledig op de hoogte brengen van alle beleidsvoornemens, alle in behandeling
zijnde zaken en alle in voorbereiding zijnde beslissingen i.v.m. sportaangelegenheden en dit vanaf de
eerste fase van besluitvorming.
De provinciale overheid zal de Sportraad minstens trimesterieel op de hoogte brengen van de
sportbeleidsgebonden beslissingen van de Deputatie en de Provincieraad, onverminderd de gevallen
waarover de Sportraad vooraf advies moet verlenen.
De Deputatie zal bij zijn vraag om advies steeds alle nodige informatie voegen met opgave van de
wettelijke en financiële randvoorwaarden waarmee de adviesgever rekening moet houden en met
opgave van de uiterste datum van indiening.
Wanneer een advies op vraag of op eigen verzoek werd overgemaakt, zal de Deputatie:
 de Sportraad binnen de drie maanden antwoord geven
 bij een positief gevolg aangeven hoe en in welke mate het advies werd verrekend in de
besluitvorming
 bij een negatief gevolg de motivatie ervoor aangeven
 het volledig advies mee opnemen in het dossier en het bijvoegen aan het ontwerp van
besluit dat door de Provincieraad moet worden genomen.
8.2. Sportraad
Teneinde de adviesfunctie van de Sportraad zo optimaal mogelijk uit te oefenen kan de Sportraad
beschikken over alle mogelijke informatie, vereist voor de opmaak van het advies. Hiertoe krijgt de
Sportraad het recht inzage en een afschrift of kopie te nemen van alle documenten of dossiers die
betrekking hebben op het adviesonderwerp.
De Sportraad kan:
 bij de opmaak van het advies alle mogelijke belangstellenden informeren en betrekken in
de opmaak van het bedoeld advies
 bij de opmaak van zijn advies de stemmenverhouding geven, met desgevallend vermelding
van eventuele afwijkende minderheidsstandpunten.
8.3. Financiële en logistieke ondersteuning
De Sportraad beschikt niet over eigen financiële middelen, noch over eigen personeel.
De provincieraad schrijft jaarlijks een werkingskrediet voor de Sportraad in op de begroting. Dit
werkingskrediet zal toelaten dat de Sportraad zijn doelstellingen kan realiseren.
De Deputatie bepaalt het presentiegeld, de terugbetaling van de reiskosten en eventueel andere
vergoedingen van de leden van het Uitvoerend Bureau.
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De Deputatie staat in voor de verzekeringen die aangewezen zijn voor de leden van het Uitvoerend
Bureau.
De Deputatie zal een personeelslid van de provinciale sportdienst gelasten met de bestuurlijke,
administratieve, logistieke en organisatorische ondersteuning van de Sportraad.
De provinciale sportdienst staat in voor het secretariaat van de Sportraad.
De zetel en het secretariaat van de Sportraad bevinden zich in de Doornstraat 114 te Sint-AndriesBrugge.
8.4. Vertegenwoordiging
De Deputatie kan een of meerdere leden van het Uitvoerend Bureau aanduiden om de Sportraad te
vertegenwoordigen op vergaderingen van andere provinciale adviesraden of van andere
sportinstanties.
Bij afwezigheid van een provincieraadslid kunnen een of meerdere leden van het Uitvoerend Bureau
van de Sportraad aangeduid worden om de provincie desgevallend officieel te vertegenwoordigen op
sportinitiatieven.
8.5. Openbaarheid van bestuur
De zittingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar.
De notulen van de Algemene Vergadering en het Uitvoerend Bureau van de Sportraad worden ter
inzage gelegd bij het secretariaat van de Sportraad.
8.6. Wederzijds overleg
Over de toepassing van deze samenwerkingsmodaliteiten kan er steeds een overleg plaatsvinden
tussen een afvaardiging van het Uitvoerend Bureau van de Sportraad en van de Deputatie.
12. Provinciaal Subsidiereglement voor resultaatgerichte werking van kringloopcentra
Dienst en referte : MiNaWa 72 - 365645
Brugge, 29-01-08
Aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen
Mevrouw, Mijnheer,
De dienst Milieu, Natuur, en Waterbeleid geeft U hierbij kennis van het besluit van de Provincieraad
dd.22-11-07 betreffende het provinciaal subsidiereglement voor resultaatgerichte werking van
kringloopcentra.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

 Overwegende dat preventie en hergebruik moeten primeren op recyclage en verwijdering
van afval.
 Gelet op het tweede provinciale milieubeleidsplan, goedgekeurd op 29 januari 2004, waarin
op het vlak van de beheersing van de problematiek van grof vuil een belangrijke rol wordt
toegekend aan de kringloopcentra;
 Gelet op dit provinciaal milieubeleidsplan waarvan actie 21 vermeldt dat “de provincie de
werking van de kringloopcentra zal blijven aanmoedigen door middel van het systeem van
tonnagepremies”
 Overwegende dat West-Vlaamse kringloopcentra tewerkstellingskansen creëren voor ruim
350 personen (veelal met beperkte kansen op de arbeidsmarkt),
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 Overwegende dat zij om en bij de 4000 ton goederen terug in kringloop brengen en aldus
voor verwijdering behoeden,
 Overwegende dat hun inspanningen verder moeten aangemoedigd worden opdat nog meer
kg/inw via de kringloopcentra zou worden hergebruikt.
 Gelet op art. 16 §6 van het decreet van 29/4/94 tot wijziging van het decreet van 2/7/81
betreffende het beheer van afvalstoffen, beter bekend als het vernieuwde
afvalstoffendecreet, dat aan de provincies een coördinerende rol toebedeelt op het vlak van
de inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalstoffen;
 Gelet op de artikelen 2 en 42 van het Provinciedecreet,
 Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en
aanwending van sommige toelagen,
 Overwegende dat het bestaande provinciale subsidiereglement m.b.t. tonnagepremies
impliciet ten einde liep doordat er slechts doelstellingen in bepaald stonden voor 3 jaar
(2003, 2004, 2005).
 Gelet op de positieve ervaringen met de subsidiëring van kringloopcentra a.d.h.v.
tonnagepremies sinds 1999 en de noodzaak tot lichte bijsturing.
BESLUIT
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1:
De Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen kan aan verenigingen zonder
winstoogmerk en aan handelsvennootschappen met een doelstelling van sociale tewerkstelling die
het statuut genieten van "vereniging met een sociaal oogmerk" of van "invoegbedrijf" die een
kringloopcentrum uitbaten, dat beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in art. 2 t.e.m. 7,
toelagen verstrekken ter stimulering vanhet hergebruik van duurzame gebruiksgoederen.
Voorwaarden betreffende de kringloopcentra
Artikel 2:
Het kringloopcentrum dat aanspraak wil maken op een tonnagepremie vanwege de Provincie moet
gevestigd zijn in de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 3:
Het kringloopcentrum moet voldoen aan volgende voorwaarden:
1°) Het in kringloop houden van herbruikbare goederen moet een van de doelstellingen zijn. Het
kringloopcentrum beschikt minimum over een inzameldienst met een sortering en een
kringloopwinkel. De inzameling moet gratis gebeuren en een permanent karakter hebben. De
winkel is voor iedereen toegankelijk.
2°) Minstens vier van de hiernavolgende acht produktgroepen moeten in het kringloopcentrum
aangenomen worden en in de kringloopwinkel te koop worden aangeboden:
- kleding
- boeken
- meubelen
- huisraad en speelgoed
- bruingoed
- witgoed
- fietsen
- sanitair
3°) Het kringloopcentrum moet mens- en milieuvriendelijk werken, een duidelijke professionele
aanpak hanteren en streven naar het leveren van een substantiële bijdrage tot verwerking van het
huishoudelijk afval.
4°) Binnen de afvalproblematiek wordt door het kringloopcentrum hergebruik belangrijker geacht
dan materiaalrecyclage en het voorkomen belangrijker dan hergebruik.
5°) Streven naar jobcreatie, daar waar kan voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen.
6°) Streven naar een structurele samenwerking met de verschillende overheden: met name met
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en -verwerking en met
gemeentebesturen.
Artikel 4:
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Het kringloopcentrum dient een boekhouding te voeren en deze zodanig te organiseren dat de
financiële controle van de Provincie mogelijk is.
Artikel 5:
Een kringloopcentrum bedient met haar vestiging(en) alle gemeenten van één of maximaal twee
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en -verwerking.
Artikel 6:
Minstens één van de personen verantwoordelijk voor het bestuur van het kringloopcentrum moet
het bewijs leveren te beschikken over voldoende kennis die hem/haar voorbereidt op de uitbouw
en de uitbating van een kringloopcentrum.
Artikel 7:
Het kringloopcentrum registreert de ingezamelde gewichten per fractie, zoals vermeld in art. 4 °2,
volgens de BKN-lijst of een ander eenvormig systeem dat een vergelijking toelaat van de
gewichten van alle West-Vlaamse kringloopcentra.
Bepaling van het bedrag van de tonnagepremie
Artikel 8:
Het totale budget (55.000 euro) wordt aan 3 pijlers toegewezen:
- Hergebruik: 25.000 EUR (zie art. 10)
- Tewerkstelling: 15.000 EUR (zie art. 11)
- Bereik: 15.000 EUR (het aantal winkels toegankelijk voor verkoop aan het publiek – zie art. 12)
Per criterium worden de middelen telkens verdeeld in evenredigheid met de prestaties.
Artikel 9:
Het jaarverslag moet duidelijk de ingezamelde en verkochte tonnages van de verschillende
productcategorieën die door het kringloopcentrum worden ingezameld, verkocht, en eventueel
worden gerepareerd, vermelden op een wijze die de berekening van de formule in art. 10 mogelijk
maakt.
Daarnaast bevat het jaarverslag minstens ook volgende gegevens:
- aantal tewerkgestelden opgesplitst naar tewerkgestelden uit de doelgroep en begeleiders
- tonnages van de ingezamelde goederen per productcategorie
- inkomsten uit winkelverkoop, bij voorkeur uitgesplitst per productcategorie
- aandeel van de inzameling via containerpark, haalmethode aan huis, brengmethode, bij voorkeur
uitgesplitst naar gemeente
- aantal klanten
- aantal winkels
- winkeloppervlakte
Artikel 10:
- Voor de bepaling van de hergebruiksgewichten wordt volgende formule gehanteerd:
hergebruik(kg) = ingezamelde goederen - restfractie – bulk - Recupelhoeveelheid
waarbij:
- het gewicht van de ingezamelde goederen wordt berekend op basis van de BKN-lijst of een
andere gewichtstabel die een eenvormige berekening voor de verschillende West-Vlaamse
kringloopcentra toelaat.
- het gewicht van de restfractie slaat op de hoeveelheid goederen die aan de gemeente of
intercommunale worden teruggegeven voor storten of verbranding. Dit gewicht moet gestaafd
worden a.d.h.v. weegbonnen.
- bulk staat voor het gewicht van de fracties die op grote schaal worden ingezameld en worden
doorverkocht of doorgegeven aan recyclage-ondernemingen met het oog op louter
materiaalhergebruik.
Deze fracties die in het kringloopcentrum niet (of nauwelijks) worden uitgesorteerd of verkocht en
quasi integraal worden doorgegeven of verkocht (afhankelijk van de marktprijzen op het moment)
moeten eveneens gestaafd worden a.d.h.v. weegbonnen of facturen. Minimaal betreft het in bulk
ingezamelde textiel dat integraal voor doorverkoop bestemd is.
- Recupelhoeveelheid: slaat op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten die door het
kringloopcentrum worden ingezameld bij particulieren, handelaars of op het containerpark en die
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niet meer kunnen herverkocht worden waardoor ze aan Recupel moeten worden afgestaan voor
selectieve demontage.
Artikel 11:
Voor het vastleggen van het aantal tewerkgestelden, wordt gekeken naar de situatie op 31/12 van
het voorgaande jaar.
Artikel 12:
Voor het vastleggen van het aantal winkels, wordt gekeken naar de situatie op 31/12 van het
voorgaande jaar.
Procedure
Artikel 13:
Kringloopcentra die een beroep wensen te doen op deze vorm van subsidiëring dienen hun
aanvraag voor 15 mei van elk kalenderjaar in bij de Dienst Minawa, Provinciehuis Boeverbos,
Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries
Artikel 14:
De aanvraag, die betrekking heeft op de cijfers van het voorbije kalenderjaar, moet op straffe van
nietigverklaring de jaarrekening omvatten alsook het jaarverslag, alsook alle gegevens en
bewijsstukken opdat de berekening voorzien in artikel 12 kan worden gemaakt.
Artikel 15:
Deze subsidieregeling geldt voor de werkingsjaren 2006-2008 en treedt in werking vanaf 1 januari
2007, maar wordt met terugwerkende kracht toegepast op de resultaten van 2006 die in de loop
van 2007 aan de provincie werden overgemaakt. Daarna wordt het reglement opnieuw
geëvalueerd.
Aanvullende bepalingen
Artikel 16:
Kringloopcentra die in het kader van dit reglement subsidies hebben genoten, verbinden er zich toe
minstens in de jaarverslagen, persberichten over de jaarresultaten en in algemene communicatie
over de werking melding te maken van de steun van de Provincie met het provinciale logo. Voorts
stellen de begunstigde kringloopcentra hun vestigingen op vraag van de provincie open voor
themabezoeken van groepen geïnteresseerden, specifieke doelgroepen of vakpubliek.
Artikel 17:
Provincie-ambtenaren kunnen steeds toezicht uitoefenen om na te gaan of aan alle voorwaarden
van dit reglement is voldaan.
Artikel 18:
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit
reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Provincie, na beslissing van de Deputatie
overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toelage.
Artikel 19:
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de
Deputatie.
Brugge, 22 november 2007
De Provinciegriffier,
(get.) H.Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2 van 12 maart 2008
13. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en festivals binnen de
amateurdanssector en ter betoelaging van programmatoren van een project
gesubsidieerd binnen dit reglement
14. Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van producties en overdracht van
expertise ten behoeve van initiatieven voor en door kinderen en jongeren
15. 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 2,3.
16. Provinciaal Reglement houdende de premies aan West-Vlamingen met een
handicap tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
17. Vaststelling van de 2de begrotingswijziging 2007 en 1ste begrotingswijziging
2008
18. Consulaten: Saint Kitts and Nevis, Russische Federatie, Groothertogdom
Luxemburg
19. Ministeriële Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus.
20. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 februari
2008
21. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
22. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
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13. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en festivals binnen de
amateurdanssector en ter betoelaging van programmatoren van een project
gesubsidieerd binnen dit reglement
Dienst en referte : Cultuur - 08/C V/D
Brugge, 28 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
Hierna deel ik u de tekst mee van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en
festivals binnen de amateurdanssector en ter betoelaging van programmatoren van een project
gesubsidieerd binnen dit reglement, vastgesteld door de Provincieraad in zitting van 28 februari
2008. Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2008.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor kunst en cultuur
(get.) Gunter Pertry
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

•
•
•
•
•

•
•

Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het
Cultuurpact;
Rekening houdend met het Provinciedecreet, artikel 2 en artikel 42;
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciale reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000,
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies;
Gelet op het provinciale reglement voor de erkenning en de subsidiëring van federaties,
verbonden en verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen, verspreiden en
stimuleren in West-Vlaanderen van 25 september 1997 en het organieke reglement in
toepassing van het genoemde provinciaal reglement van 25 september 1997;
Gelet op het advies van de Provinciale Commissie podiumkunsten van de Raad voor Cultuur, in
vergadering d.d. 3 oktober 2007;
Op voorstel van de deputatie;

BESLUIT:
HET PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN PROJECTEN EN FESTIVALS
BINNEN DE AMATEURDANSSECTOR EN TER BETOELAGING VAN DE PROGRAMMATOREN
VAN EEN PROJECT GESUBSIDIEERD BINNEN DIT REGLEMENT WORDT VASTGESTELD ALS
VOLGT:
HOOFDSTUK 1. – BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
Artikel 1. - definiëring
§ 1: vrijetijdsdans
Onder het begrip ‘amateurdans’ wordt in dit reglement verstaan: alle vormen van
bewegingsexpressie die een artistieke creatie tot doel hebben in een niet-professioneel verband.
§ 2: project
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Onder het
-

begrip ‘project’ wordt in dit reglement verstaan de activiteit die:
éénmalig en uniek is;
in tijd gelimiteerd is;
georganiseerd wordt door en voor de amateurdanssector;
het doel heeft een bijdrage te leveren aan de creatieve ontwikkeling en vorming van de
deelnemers.

§ 3: festival
Onder het begrip ‘festival’ wordt in dit reglement verstaan de activiteit die:
- als evenement, maar in een geregeld terugkerende reeks geconcipieerd wordt;
- dansgroepen programmeert;
- georganiseerd wordt voor en door de vrijetijdsdanssector;
- als evenement minimum één dag duurt of meerdere aansluitende dagen.
§ 4: programmator
Onder het begrip ‘programmator’ wordt in dit reglement verstaan de instelling of organisatie die
binnen een reguliere artistieke programmatie een project opneemt dat ondersteund werd via dit
provinciale reglement.
HOOFDSTUK 2. – VOORWAARDEN
Artikel 2 – algemene voorwaarden
Om voor een project- of festivalsubsidie in aanmerking te komen moet de organisator:
-een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de beoefening van het vrijetijdsdansen tot doel
heeft;
-gevestigd en/of werkzaam zijn in West–Vlaanderen;
-in hoofdzaak werken met deelnemers die géén beroepsinkomsten verwerven uit het
project of het festival.
-een boekhouding voeren zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale
subsidie kan controleren;
-de controle door het provinciebestuur aanvaarden op zowel de inhoud en de uitwerking
van het project/festival, als op de boekhouding.
De programmator die beroep wil doen op een provinciale tussenkomst in de uitkoopsom van een
door dit reglement ondersteund project moet:
-opgericht zijn als feitelijk vereniging of vereniging zonder winstoogmerk of als openbare
instelling fungeren;
-een boekhouding voeren zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale
toelage kan controleren;
-de controle aanvaarden op de boekhouding.
Artikel 3 – project
Het te subsidiëren project moet:
de creatie laten plaatsvinden in West-Vlaanderen;
een regionale uitstraling hebben en dit bewijzen (door een duidelijke en ruime spreiding
van deelnemers en/of voorstellingen en/of publiciteitsvoering, etc. ...);
in geval van publieke presentatie voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel mits
persoonlijke financiële bijdrage;
in hoofdzaak gericht zijn op ‘amateurdans’.
Artikel 4 – festival
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Het te subsidiëren festival moet:
plaatsvinden in West-Vlaanderen;
een regionale uitstraling hebben en dit bewijzen (door een duidelijke en ruime spreiding
van deelnemers en/of voorstellingen en/of publiciteitsvoering, etc. …);
voor iedereen toegankelijk zijn, eventueel mits persoonlijke financiële bijdrage;
in hoofdzaak gericht zijn op ‘amateurdans’;
minimum vijf groepen programmeren waarvan minstens 1 groep gevestigd en/of werkzaam
in West-Vlaanderen;
minimum drie maal georganiseerd zijn voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
Artikel 5 – onontvankelijkheid
Aanvragen voor subsidiëring van projecten of -festivals worden als onontvankelijk beschouwd
wanneer:
ze behoren tot de werking van verenigingen die al gesubsidieerd worden op basis van een
ander provinciaal reglement of een nominatieve inschrijving op de begroting;
ze georganiseerd worden door overheidsbesturen of onderwijsinstellingen, erkend volgens
de bepalingen van het artikel 33 van de wet van 21 mei 1959 en artikel 92 van het decreet
op het basisonderwijs van 25 februari 1997;
ze louter commerciële doeleinden hebben of georganiseerd worden als een economische
activiteit met winstoogmerk.
HOOFDSTUK 3. – SUBSIDIES AAN DE AMATEURDANSSECTOR
Artikel 6.
Binnen de perken van de kredieten die daartoe op de provinciale begroting ingeschreven zijn, en
de beschikbare kredieten, kan de deputatie subsidies verlenen aan West-Vlaamse projecten en
festivals binnen de vrijetijdsdanssector. Met deze subsidiëring wil het provinciebestuur van WestVlaanderen initiatieven voor en door de vrijetijdsdanssector realisatiekansen bieden en creatieve en
vernieuwende initiatieven betreffende vrijetijdsdans stimuleren. Met de betoelaging van
programmatoren van een binnen dit reglement gesubsidieerd reglement wil het provinciebestuur
binnenlandse programmatoren aanmoedigen creatieve en vernieuwende West-Vlaamse
amateurdansinitiatieven op hun podia te plaatsen.
Artikel 7.
De subsidies worden als projectsubsidies ter ondersteuning van de organisatie van een
amateurdansproject of amateurdansfestival toegekend.
Artikel 8.
De projectsubsidies worden enkel toegekend aan de organisaties waarvan het dossier geselecteerd
werd door de daartoe aangestelde werkgroep dans, ressorterend onder de Provinciale Commissie
Podiumkunsten van de Provinciale Raad voor Cultuur.
HOOFDSTUK 4. – SUBSIDIES AAN PROGRAMMATOREN VAN EEN AMATEURDANSPROJECT GESUBSIDIEERD
BINNEN DIT REGLEMENT

Artikel 9.
Organisaties of instellingen, actief op of gelegen binnen het Belgische grondgebied, die de door dit
reglement gesubsidieerde dansprojecten programmeren kunnen beroep doen op een provinciale
tussenkomst in de uitkoopsom.
HOOFDSTUK 5. – INHOUDELIJKE BEOORDELINGSCRITERIA
Artikel 10 - criteria
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Volgende criteria zijn een toetsingsinstrument voor de bevoegde adviescommissie, zoals bepaald in
artikel 3, om de waarde in te schatten, te beoordelen en een advies te formuleren. De door de
werkgroep te beoordelen projecten en festivals dienen aan minstens twee van deze hieronder
opgesomde criteria te voldoen:
§ 1 – project
inhoudelijk-artistieke kwaliteit van het project;
creatie;
interdisciplinariteit;
vernieuwing, verjonging (op het gebied van organisatiestructuur en/of ledenwerving en/of
werking);
bijscholing, coaching, educatie;
samenwerkingen met andere organisaties;
spreiding over de provincie West-Vlaanderen (regionaal karakter);
doelgroepenwerking;
publiekswerving, promotie & communicatie;
projectorganisatie en uitwerking;
begroting, budgetbeheer en eventuele andere inkomstenbronnen;
toegankelijkheid.
§ 2 – festival
inhoudelijk-artistieke kwaliteit van de festivalprogrammatie;
kansen voor jonge en/of nieuwe groepen;
interculturaliteit;
randprogrammering;
spreiding over de Provincie West-Vlaanderen (regionaal karakter);
doelgroepenwerking;
publiekswerving, promotie en communicatie;
projectorganisatie en uitwerking;
begroting, budgetbeheer en eventuele andere inkomstenbronnen;
toegankelijkheid.
HOOFDSTUK 6. - VERLOOP VAN EEN DOSSIER
Artikel 11 - aanvraagformaliteiten
Het indienen van een subsidieaanvraag voor een amateurdansproject of –festival gebeurt via
geëigende aanvraagformulieren. In dit aanvraagformulier worden volgende gegevens gevraagd:
de naam van de organisatie en van het project of festival;
naam, adres, telefoonnummer, eventueel faxnummer, emailadres van een persoon die de
nodige informatie kan verstrekken;
een exemplaar van de statuten indien de organisatie de rechtsvorm heeft van een vzw;
een rekeningnummer op naam van de organisatie;
ontstaansgeschiedenis van het project;
een nauwkeurige omschrijving van het project/festival met inbegrip van thema,
doelstelling, datum en/of tijdsverloop, plaats, opsomming van deelnemende groepen en/of
kunstenaars, doelpubliek en eigen creatieve inbreng;
motivering waarom volgens de aanvrager het project/festival in aanmerking komt voor
provinciale subsidiëring, met toelichting van het belang van het project/festival in de sector
en in de regio, deze motivering wordt opgebouwd in het licht van de criteria van artikel 10;
een gedetailleerde begroting van inkomsten, uitgaven, geplande promotie en eventuele
andere subsidiekanalen en inkomsten.
Artikel 12 – indiendata
Organisatoren van amateurdansprojecten of –festivals dienen hun aanvraag uiterlijk op 1 april in

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 – 2008

32

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

voor de projecten en festivals die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van hetzelfde jaar, en
op 1 oktober voor de projecten en festivals die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van het
daaropvolgende jaar, en op de daartoe bestemde formulieren, gericht te worden aan Provincie
West-Vlaanderen, Dienst Cultuur – Afdeling Kunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Brugge, hierna de dienst genoemd.
De dienst kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken in functie van de
aanvraag of voor het toekennen en uitbetalen van de subsidie.
Organisaties of instellingen, gelegen of werkzaam binnen het Belgische grondgebied, die een door
dit reglement gesubsidieerd project programmeren kunnen beroep doen op een provinciale
tussenkomst. Ze dienen daarvoor minumum één maand voor aanvang van voorstelling een
aanvraag in via het daartoe bestemde formulier, gericht aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst
Cultuur – Afdeling Kunsten, sectie Podiumkunsten, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Brugge.
Artikel 13 – toezicht
De deputatie kan door de dienst Cultuur en de dienst financiën nazicht laten uitoefenen met het
oog op het controleren van de juistheid van de verstrekte gegevens. Het amateurdansproject/festival moet vrij toegankelijk zijn voor inspectie door de leden van de adviescommissie.
Artikel 14 – advisering en goedkeuring subsidies
De aanvraag wordt voorgelegd voor advies aan de werkgroep dans van de provinciale commissie
Podiumkunsten. De aanvrager wordt gehoord door de werkgroep. Hiervoor ontvangt de aanvrager
een schriftelijke uitnodiging, minimum 10 werkdagen op voorhand. Tijdens deze hoorzitting kan de
aanvrager zijn dossier verder toelichten, en kan de werkgroep bijkomende vragen of opmerkingen
geven op het dossier. Na afloop van deze zitting wordt –op basis van het dossier en aangevuld
door de informatie verschaft tijdens de hoorzitting- door de werkgroep een advies geformuleerd
aan de deputatie.
De deputatie beslist en brengt nadien de gemotiveerde beslissing ter kennis aan de aanvrager, en
aan de bevoegde adviescommssie van de Raad voor Cultuur Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 15 - uitbetaling subsidies
De subsidie aan de organisator van een amateurdansproject of –festival wordt uitbetaald bij wijze
van voorschot van 80% en een saldo van 20% en is altijd begrensd tot een netto tekort.De
uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de organisator.
Organisaties of instellingen, gelegen of werkzaam binnen het Belgische grondgebied, die een door
dit reglement gesubsidieerd project programmeren kunnen beroep doen op een provinciale
tussenkomst van de helft van de uitkoopsom (exclusief reis- en verblijfskosten), tot een maximum
van 350 euro. De uitbetaling gebeurt op een rekening, op naam van de organisatie of instelling die
het amateurdansproject programmeert.
Artikel 16 – visibiliteit
Elk gesubsidieerd project of festival moet steeds de vereiste publiciteit voeren, in overeenstemming
met het provinciale reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid voor elke vorm van
provinciale subsidie van 12 mei 2008.
Artikel 17 - na afloop:
Na afsluiting van het dansproject/-festival moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• facturatie (gebundeld en met een overzichtstaat);
• een financieel verslag met inkomsten en uitgaven
• een werkings- en evaluatieverslag dat de resultaten van het project/festival weergeeft.
Deze documenten dienen te worden bezorgd binnen de twee maanden, na afloop van het
dansproject/-festival.
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Organisaties of instellingen die beroep doen op een provinciale tussenkomst van de uitkoopsom
van een door dit reglement gesubsidieerd amateurdansproject moeten volgend document
voorleggen:
factuur uitkoopsom
Dit document moet bezorgd worden binnen de twee maand, na afloop van het voorstelling van het
amateurdansproject.
HOOFDSTUK 7. - SLOTBEPALINGEN
Artikel 18 – annulaties of wijzigingen
Indien het project/-festival of de voorstelling niet kan plaatsvinden of indien de gegevens, die bij
de aanvraag werden verstrekt veranderd zijn, brengt de organisatie de provincie daarvan
onmiddellijk op de hoogte.
Artikel 19 – onterechte toekenning
Indien de verleende subsidie niet benut wordt voor het vastgestelde doel, wanneer de kosten niet
verantwoord kunnen worden binnen de twee maanden na de vooraf bepaalde einddatum van het
dansproject/-festival, wanneer de subsidie frauduleus aangewend wordt, of wanneer de
eindafrekening een positief saldo vertoont, dan kan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk
teruggevorderd worden en kunnen de organisaties uitgesloten worden van elke provinciale subsidie
voor minimum de daaropvolgende vijf jaar, met ingang van de beslissing van de Deputatie.
Artikel 20 - betwistingen
De deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen, na advies van de bevoegde
commissie.
Artikel 21
Het Provinciaal reglement voor de erkenning van de subsidiëring van federaties, verbonden en
verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen, verspreiden en stimuleren in WestVlaanderen dd. 25 september 1997, en het Organiek reglement, in toepassing van het provinciaal
reglement dd. 25 september 1997, voor de erkenning en subsidiëring van verbonden, federaties en
verenigingen die de amateuristische podiumkunsten beoefenen, verspreiden en stimuleren in WestVlaanderen worden opgeheven met ingang van 28 februari 2008;
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2008
Brugge, 28 februari 2008
De Provinciegriffier,
Hilaire Ost

De Voorzitter
Jean de Béthune

14. provinciaal reglement inzake de subsidiëring van producties en overdracht van
expertise ten behoeve van initiatieven voor en door kinderen en jongeren
Dienst en referte : Welzijn P07/8/4/05/1
Brugge, 27 februari 2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
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In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 24 januari 2008 van de provincieraad van West-Vlaanderen
houdende invoering van het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van
producties en overdracht van expertise ten behoeve van initiatieven voor en door kinderen en
jongeren.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw
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, omdat heel wat jeugdinitiatieven
en jeugdinfrastructuur jongeren betrekt uit een ruimere regio;
Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdwerk en jongerencultuur in
West-Vlaanderen, en de wens om dit resultaat aan te houden;
Overwegende dat een deskundige begeleiding inzake infrastructuurwerken ten behoeve van het
jeugdwerk en jongerencultuur zeer wenselijk is;
Gelet op het Provinciaal Jeugdbeleidsplan 2008-2013;
Gelet op het Provinciaal Jeugdruimteplan;
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:
PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE DE SUBSIDIERING VAN PRODUCTIES EN
OVERDRACHT VAN EXPERTISE TEN BEHOEVE VAN INITIATIEVEN VOOR OF DOOR
KINDEREN EN JONGEREN
Hoofdstuk I Doelstelling
Artikel 1 Het doel van dit reglement is ontwikkelingsmogelijkheden aanreiken aan initiatieven van
of voor kinderen en jongeren, via subsidiëring, binnen de perken van het krediet voorzien op de
provinciale begroting, van:
1. producties; dit zijn kwalitatief waardevol geachte evenementen of vormingsprogramma’s,
verzorgd door producenten uit West-Vlaanderen, of uitzonderlijk uit andere Belgische of
buitenlandse provincies,
2. de nodige begeleiding via expertisecentra, bij het saneren, realiseren of uitbouwen van de
faciliteiten inzake infrastructuur en ruimte voor jongeren in hun vrije tijd.
Hoofdstuk II Producties ten behoeve van initiatieven voor of door kinderen en jongeren
Artikel 2 Toelichting begrippen
1. initiatiefnemers: alle niet-op-winst-gerichte West-Vlaamse organisaties of
samenwerkingsverbanden van organisaties die een aanbod onder de vorm van een optreden,
workshop, vormingspakket, e.d. voor kinderen en jongeren in de vrije tijd wensen aan te
bieden;
2. producties: een kwalitatief hoogstaand, aanbod, inzake educatie, cultuur of ontspanning, naar
kinderen of jongeren toe, in de vrije tijd, opgezet door hiervoor gekwalificeerde producenten.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 – 2008

35

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

Artikel 3 Toepassingsgebied
3.1 Elke initiatiefnemer kan een aanvraag indienen. Komen echter niet voor subsidiëring in
aanmerking:
•
onderwijsinstellingen
•
gemeentebesturen en hun diensten, OCMW’s en hun diensten, Intern Verzelfstandigde
Agentschappen (IVA’s), Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s), Extern Verzelfstandigde
Agentschappen (EVA’s) en gemeentelijke vzw’s;
•
verenigingen die reeds gesubsidieerd worden op basis van een provinciaal reglement of een
nominatieve inschrijving op de begroting.
3.2 De subsidies kunnen, voor zover ze hetzelfde voorwerp hebben, niet worden gecumuleerd met
subsidies voorzien door een ander provinciaal reglement.
3.3 De manifestatie moet, rekening houdend met de aard van het gebeuren, toegankelijk zijn voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren. De toegankelijkheid moet blijken uit de gevoerde
publiciteitscampagne en de uitvoering van het project.
Hoofdstuk III Overdracht van expertise ten behoeve van initiatieven voor of door kinderen en
jongeren
Artikel 4 Toelichting begrippen
1. initiatiefnemers: alle niet-op-winst-gerichte West-Vlaamse organisaties of
samenwerkingsverbanden van organisaties die deskundigheid en/of begeleiding wensen in te
huren om hun jongerencultuur- of jeugdwerkinfrastructuur uit te bouwen of te saneren;
2. expertisecentra: organisaties die een duidelijke deskundigheid bezitten inzake jongerencultuurof jeugdwerkinfrastructuur;
3. jongerencultuur- of jeugdwerkinfrastructuur: alle infrastructuur die voornamelijk en in
onmiddellijke relatie staat tot jongeren en hun specifieke leefomgeving in hun vrije tijd, zoals
jeugdlokalen, fuifruimten, repetitielokalen, skatevoorzieningen, e.d.
Artikel 5 Toepassingsgebied
5.1 Elke initiatiefnemer kan een aanvraag indienen. Komen echter niet voor subsidiëring in
aanmerking:
•
onderwijsinstellingen;
•
jeugdorganisaties die reeds gesubsidieerd worden op basis van een provinciaal
infrastructuurreglement of een nominatieve inschrijving op de begroting.
5.2 De subsidies kunnen, voor zover ze hetzelfde voorwerp hebben, ook niet worden gecumuleerd
met subsidies voorzien door een ander provinciaal reglement.
5.3 De infrastructuur moet toegankelijk zijn voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. De mate
van toegankelijkheid moet blijken uit de gevoerde publiciteitscampagne en de uitvoering van het
project.
Hoofdstuk IV Procedure en subsidiëring
Artikel 6 Het aanbod
De deputatie keurt jaarlijks een lijst goed van producties en expertisecentra, en bepaalt tevens de
provinciale subsidie.
Artikel 7 Subsidiëring
De initiatiefnemers ontvangen een subsidie op basis van de kosten die zij maken voor het inhuren
van een productie of expertisecentrum.
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Per initiatief wordt een deel van het honorarium van de productie of het expertisecentrum door de
provincie ten laste genomen.
De subsidie bedraagt maximum 50 % van het honorarium van de productie of het
expertisecentrum en maximum 1.500 euro.
Het subsidiebedrag bedraagt maximum 90 % van het honorarium van de productie of het
expertisecentrum en maximum 1.500 euro, wanneer het een productie of overdracht van expertise
betreft ten behoeve van of in verband met maatschappelijk kwetsbare jongeren.
Art. 8 Procedure
8.1 De initiatiefnemer die een subsidie wenst aan te vragen, contacteert vooraf de provinciale
dienst Welzijn, sectie jeugd, om te informeren of de productie of het expertisecentrum nog
gesubsidieerd wordt en of er nog krediet beschikbaar is. Naar aanleiding van dit contact wordt een
aanvraag- en verslagformulier aan de initiatiefnemer overgemaakt.
8.2 De schriftelijke aanvraag gebeurt ten laatste twee weken voor de aanvang van het initiatief.
Het contract tussen de organiserende initiatiefnemer en de gecontracteerde productie of het
expertisecentrum moet met het aanvraagformulier meegestuurd worden.
8.3 De provincie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor contractuele verbintenissen
of eventuele ongevallen en de daaruit voortvloeiende kosten.
8.4 Elke productie of overdracht van expertise moet voor de administratieve dienst van de
provincie in functie van inspectie, kosteloos toegankelijk zijn. Elke wijziging aangaande datum,
plaats, uur of annulatie moet onmiddellijk aan de provinciale dienst gemeld worden.
8.5 Door kennisname van het reglement en de beslissing van de deputatie, zijn de geselecteerde
producties en expertisecentra op de hoogte van de te volgen werkwijze en de subsidie. Wijzigingen
aan het gesubsidieerde aanbod zijn steeds mogelijk, maar enkel mits onderling akkoord tussen de
producent of expertisecentrum en de provincie.
8.6 De initiatiefnemer stuurt binnen de maand na het beëindigen van het initiatief het ter
beschikking gesteld en ingevulde verslagformulier, alsook alle publiciteits- en bewijsmateriaal naar
de dienst Welzijn, sectie jeugd, van de provincie.
8.7 De provincie stort de subsidie op het rekeningnummer van de initiatiefnemer. De
initiatiefnemer betaalt de volle uitkoopsom aan de productie of het expertisecentrum.
Art. 9 Visibiliteit provincie
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de geldende
voorwaarden in dat verband.
Daarenboven wordt in alle communicatie (in nieuwsbrieven, folders, affiches, tijdschriften, op de
website, e.a.) die het initiatief vernoemt, de ondersteuning vanwege de provincie vermeld op
minimum 4 % van de totale oppervlakte van het medium, in de vorm, bepaald door de provinciale
huisstijl.
Hoofdstuk V Slotbepalingen
Ar. 10 De deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en overtredingen en
wordt ertoe gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en
uitvoering van dit reglement.
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
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reglement, gezien er enkel op basis van facturatie wordt gesubsidieerd.
De subsidie kan nooit meer dan de gemaakte kosten bedragen.
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.
Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend in het jaar 2007, wordt het
provinciaal reglement van 11 februari 1999, gewijzigd op 1 juni 2006, betreffende de subsidiëring
en promotie van West-Vlaamse producties voor jongeren, opgeheven op 31 december 2007.
Brugge, 24 januari 2008
De Provinciegriffier,
Hilaire Ost

De Voorzitter,
Jean de Bethune

15. 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 2,3.
Dienst en referte : Welzijn-Sectie Nr.P2008/8/1/0405/1
Brugge, 14 februari 2008
Aan de Gemeentebesturen,
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn,
Dames en Heren,
Ik heb de eer U mede te delen dat de Deputatie, op grond van artikel 6 van het provinciaal
reglement dd. 4 februari 1993 en wijzigingen, houdende toekenning van een sociaal-pedagogische
toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 31 januari 2008 beslist
heeft de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2007 gelden de volgende
bedragen:
- 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 22.170 EUR. Per persoon ten laste meer
werd dit grensbedrag telkens met 580 EUR. verhoogd.
Voor het aanvraagjaar 2008 gelden volgende grensbedragen:
Aantal personen ten laste Grensbedrag
tot.
2
22.750 EUR
3
23.750 EUR
4
24.750 EUR
5
25.750 EUR
6
26.750 EUR
7
27.750 EUR
8
28.750 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 2008 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en
tijdens het eerste kwartaal 2008 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd krijgen,
kunnen een verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres:
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De Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Boeverbos
Dienst Welzijn
Koning Leopold III-laan 41
8200 SINT-ANDRIES
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden.
Met hoogachting,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw

16. Provinciaal Reglement houdende de premies aan West-Vlamingen met een handicap
tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
Dienst en referte : dienst welzijn
Brugge, 4 maart 2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal, het besluit van de provincieraad van 24 januari 2008 tot Provinciaal
Reglement houdende de premies aan West-Vlamingen met een handicap tewerkgesteld in een
beschutte werkplaats.

Met hoogachting,
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

•

•

•
•

Gelet op het provinciaal reglement dd. 02.12.1993 en wijzigingen houdende toelagen ter
bevordering van de maatschappelijke integratie van gehandicapte personen door middel van
tewerkstelling;
Overwegende dat er bij de bespreking van de beleidslijnen 2007-2012 en bij de opmaak van de
de begroting 2008, voor werd geopteerd om het provinciaal reglement dd. 02.12.1993 en
wijzigingen ten dele op te heffen en enkel nog krediet te voorzien voor een premie aan de
werknemers van de beschutte werkplaatsen;
Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het provinciedecreet van 9 december 2005;
Overwegende dat met dit reglement een zaak van provinciaal belang wordt geregeld te
situeren in de categorie van de bovenlokale taakbehartiging;

BESLUIT:
PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE DE PREMIES AAN WEST-VLAMINGEN MET EEN
HANDICAP TEWERKGESTELD IN EEN BESCHUTTE WERKPLAATS
Artikel 1. Dit reglement heeft als doel de betoelaging te regelen die door de Provincie wordt
verleend aan gehandicapte personen tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.
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Artikel 2. Binnen de perken van de beschikbare kredieten van de goedgekeurde begroting verleent
de Provincie een financiële tegemoetkoming ter bevordering van de sociale en economische
integratie van de personen met een handicap die woonachtig zijn in West-Vlaanderen en
tewerkgesteld zijn in de beschutte werkplaatsen binnen of buiten de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 3.
1)
De bedoelde tegemoetkoming bedraagt maximum 0,12 EUR per uur gepresteerd door de
gehandicapte persoon in de beschutte werkplaats, met een maximum van 1.500 uren per jaar per
gehandicapte persoon.
De deputatie is bevoegd om het bedrag per uur en het maximum aantal weerhouden uren
te wijzigen.
2)
De in dit artikel bedoelde toelagen worden verleend na voorlegging, uiterlijk op 31 mei van
het volgend dienstjaar, van een door de beschutte werkplaats ingevuld document waarop per
tewerkgestelde persoon met een handicap het aantal uurpresta-ties is aangegeven.
Artikel 4. Alle aanvragen moeten schriftelijk gericht worden aan de deputatie, t.a.v. de Dienst
Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries.
Artikel 5. 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 of uitbetalen van de toelagen
en voor de uitvoering van onderhavig reglement.
De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet voorzien
zijn in dit reglement.
Artikel 6. Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien blijkt dat de
voorwaarden van onderhavig besluit niet of niet meer worden nageleefd, kan de deputatie
beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende toelagen, alsook tot de
uitsluiting van verdere subsidiëring.
Artikel 7.Overgangsmaatregelen
Het provinciaal reglement dd. 02.12.1993 en wijzigingen houdende toelagen ter bevordering van
de maatschappelijke integratie van gehandicapte personen door middel van tewerkstelling, wordt
opgehven met uitzondering van artikel 9 dat pas wordt opgeheven na uitbetaling van het saldo van
de toelage over het programmajaar 2007.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
Hilaire Ost
17.Vaststelling van de 2de

De Voorzitter,
Jean de Bethune
begrotingswijziging 2007 en 1ste begrotingswijziging 2008

Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2007/472.1 BW2 en 2008/472.1 BW1
Brugge, 25/02/2008
VASTSTELLING 2de BEGROTINGSWIJZIGING 2007 en 1e BEGROTINGSWIJZIGING 2008
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de
beslissingen van de Provincieraad dd. 22 november 2007 houdende vaststelling van de tweede
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begrotingswijziging 2007 en de Provincieraad van 24 januari 2008 houdende vaststelling van de
eerste begrotingswijziging 2008. Het Rekenhof meldt in haar brieven ter advies respectievelijk van
13 november 2007 en 15 januari 2008 dat het geen opmerkingen formuleert.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
Begrotingswijziging
Begrotingswijziging
Begrotingswijziging
Begrotingswijziging
Begrotingswijziging

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE
2007/02
2007/02
2007/02
2008/01
2008/01

-

opmerkingen van het Rekenhof
overzicht
toelichting
opmerkingen van het Rekenhof
overzicht en toelichting

18. CONSULATEN: Saint Kitts and Nevis, Russische Federatie, Groothertogdom
Luxemburg
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2008-PG
Brugge, 04 maart 2008.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
•

De heer Mehmet Aykut EKEN benoemd is tot ereconsul van Saint Kitts and Nevis te
Brussel, met als consulair ressort gans België;

•

De heer Evgeny BARANOVSKIY benoemd is tot Beroepsconsul-Generaal van de Russische
Federatie te Antwerpen, met consulair ressort de provincies Antwerpen en OostVlaanderen, met inbegrip van Oostende en Zeebrugge;

•

Mevrouw Anne GOEDERT benoemd is tot Beroepsconsul-Generaal van het Groothertogdom
Luxemburg, 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
19. Ministeriële Omzendbrief GPI 62 betreffende de bewapening van de geïntegreerde
politie, gestructureerd op twee niveaus.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid

DPV/2008/OB/3/2

Brugge, 3 maart 2008
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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 62
betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 februari 2008 (blz. 12615 tem blz.
12627).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

20. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen
dd. 28 februari 2008
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 4 maart 2008.
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. 28 februari 2008 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
28 FEBRUARI 2008
1.

De provincieraad heeft het nieuw provinciaal reglement voor de subsidiëring van projecten en
festivals binnen de vrijetijdssector en voor de betoelaging van programmatoren van een WestVlaams liefhebbersdansproject goedgekeurd.

2.

De provincieraad heeft het jaarverslag en de rekeningen 2005 en 2006 van TiNCK –
CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen – goedgekeurd.

3.

De provincieraad heeft het jaaractieplan en de begroting 2008 van TiNCK –
CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen – goedgekeurd.

4.

De provincieraad heeft kennis genomen van de overeenkomst gesloten door de deputatie met
de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

5.

De provincieraad heeft het voorstel van de heer Marc Vanpaemel, Groen!-fractievoorzitter, om
de provinciale dienst wegen deels om te vormen tot specialist van de trage wegen, voor verder
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onderzoek naar de deputatie doorverwezen.
6.

De provincieraad heeft het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake
milieuhinderreductie goedgekeurd.

7.

De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de handelszaak
Floralux te Moorslede voorlopig vastgesteld.

8.

De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal
bedrijf Kopal te Kortemark voorlopig vastgesteld.

9.

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het
kleinstedelijk gebied Blankenberge met bijhorende deelplannen definitief vastgesteld.

10. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van bovenlokale
sportieve initiatieven in West-Vlaanderen goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
jeugdverblijfscentra goedgekeurd.
12. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de tegemoetkoming in de kosten
van de werking van arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen goedgekeurd.
13. De provincieraad heeft de intentieverklaring betreffende de fusie van het PTI, Centrum voor
Volwassenenonderwijs (PTI-CVO), met de stedelijke leergangen Izegem (SLIZ) goedgekeurd.
14. De provincieraad heeft kennis genomen van de beslissing van de deputatie dd. 31 januari
2008 waarbij kennis wordt genomen van het businessplan 2008 van de nv Dirk Frimout
Centrum Earth Explorer.
15. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM op
7 april 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten (inclusief statutenwijziging) bepaald.
16. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 1 maart 2007
houdende de aanduiding van provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van de
verenigingen en adviescommissies waarin de provincie vertegenwoordigd is, voor wat betreft
het gefusioneerde centrum voor basiseducatie vzw – regio Brugge-Oostende-Westhoek,
goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft akte genomen van de aanvulling aan het samenvattend verslag over de
verslaggeving uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden in verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid van
deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
21. Permanente gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat

DPV/VB – nr. P/B/2007/2A

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.
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Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
Hilaire Ost
GEMEENTE

De Gouverneur
Paul BREYNE

OMSCHRIJVING

DATUM
GEMEENTERAADSBESLUIT

Damme

Politiereglement op de begraafplaatsen.

25/10/2007

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 1 “strand-duinenzee”. Wijziging.

21/06/2007

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hernummering hoofdstukken en 21/06/2007
artikels + wijziging aantal artikels.

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : geluidsoverlast. Aanpassing.

30/08/2007

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 15 – openbare weg.
Herziening.

08/11/2007

De Panne

Algemeen gemeentelijk politiereglement : afdeling 12 – het plaatsen, op 24/01/2008
de gevels van gebouwen, van straatnaamborden en van verkeerstekens nummering van de huizen. Aanpassing art. 66.

Gistel

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen 06/09/2007
en het gebruik van het gemeentelijk containerpark. Hervaststelling.

Gistel

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen 06/12/2007
en het gebruik van het gemeentelijk containerpark. Hervaststelling.

Ichtegem

Algemeen gemeentelijk politiereglement : afdeling
‘voortbewegingstoestellen’. Wijziging.

06/09/2007

Ieper

Klachtenreglement van de stad Ieper. Vaststelling.

05/11/2007

Ieper

Reglement betreffende de standplaatsen op de Ieperse foren.

03/12/2007

Koekelare

Algemeen politiereglement : openingsuren gemeentelijke begraafplaatsen. 03/12/2007
Aanpassing.

Koksijde

Reglement op de openbare kermissen en reglement betreffende de
organisatie van kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten de
openbare kermissen. Vaststelling.

10/09/2007

Koksijde

Reglement voor het huren van groencontainers.

20/11/2007

Koksijde

Algemeen politiereglement : hoofdstuk 2 – begraafplaatsen, lijkenvervoer, 20/11/2007
vergunningen, graftekens en grafkelders, opgravingen. Aanpassing.

Koksijde

Reglement uitleendienst jeugddienst.

16/01/2008

Lichtervelde

Administratieve verordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

03/09/2007

Lichtervelde

Reglement klachtenbehandelingsysteem.

22/10/2007

Lichtervelde

Reglement verhuur zalen Gemeentelijke Basisschool ‘Het Beverbos’.
Wijziging.

22/10/2007

Menen

Politieverordening op het kamerwonen.

27/08/2007

Menen

Reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

27/08/2007

Meulebeke

Gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen.

12/09/2007

Nieuwpoort

Politiereglement op openbare netheid en gezondheid – verbod op
wildplassen. (sanctionering met gemeentelijke administratieve sancties)

11/10/2007
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Nieuwpoort

Politieverordening op het aanbieden van afvalstoffen en inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging.

27/12/2007

Nieuwpoort

Politieverordening inzake het privatief gebruik van het openbaar domein.
Hervaststelling.

27/12/2007

Oostende

Wijziging van de politieverordening over de vismijn naar een stedelijke
verordening over de vismijn – actualisering, samenvoeging, wijziging,
aanpassing en/of schrapping.

26/10/2006

Oostende

Wijziging van de stedelijke verordening betreffende de dieren.

21/12/2006

Oostende

Wijziging van de stedelijke verordening op het privatief gebruik van het
openbaar domein.

24/03/2007

Oostende

Wijziging van politieverordening betreffende de kermissen naar stedelijke 31/08/2007
verordening op de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten.

Oostende

Wijziging van politieverordening betreffende de haven naar stedelijke
verordening op de stedelijke haven.

Oostende

Wijziging van politieverordening betreffende de markten naar stedelijke
28/09/2007
verordening met betrekking tot de activiteiten op de openbare markten en
op het openbaar domein.

Oostrozebeke

Algemeen politiereglement : ambulante activiteiten op openbare markten 13/09/2007
en op het openbaar domein / kermisactiviteiten op de openbare
kermissen. Aanpassing.

Roeselare

Stedelijk algemeen politiereglement : afdeling 2.7 – wekelijkse markt.
Aanpassing.

Roeselare

Administratieve verordening m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare 22/10/2007
markt en het openbaar domein.

28/09/2007

22/10/2007

Staden

Gebruikersreglement “Het Swok”, gemeenschapscentrum – wijziging.

Staden

Verordening met betrekking tot het uitreiken van bewoners-, parkeer- en 27/09/2007
aannemerskaarten in een zone met beperkte parkeertijd op het
grondgebied van de gemeente Staden.

Torhout

Algemeen gemeentelijk politiereglement : art. 92 “openbare orde en
rust”. Wijziging.

27/08/2007

Veurne

Nieuw reglement betreffende de voorwerpen gevonden op de openbare
weg of er geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting.

22/01/2007

Veurne

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein.

25/06/2007

Veurne

Gebruikersreglement inzake sportinfrastructuur. Hervaststelling.

22/10/2007

Waregem

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare
kermissen.

08/01/2008

Waregem

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein.

08/01/2008

Wervik

Gecoördineerd algemeen politiereglement – aanpassing inzake
geluidsoverlast door spelende kinderen.

04/09/2007

Wervik

Gecoördineerd algemeen politiereglement – aanpassing inzake
containerparken.

04/09/2007

Wervik

Gecoördineerd algemeen politiereglement – aanpassing n.a.v. wijziging
reglement begraafplaatsen.

21/12/2007

Wingene

Algemeen politiereglement : afd. 5 art. 31. Aanpassing.

27/08/2007

Wingene

Reglement mbt het toewijzen van standplaatsen voor kermisactiviteiten.
Vaststelling.

27/08/2007

Wingene

Marktreglement mbt de toewijzing van standplaatsen ambulante

27/08/2007
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activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein.
Vaststelling.
Zonnebeke

Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement : onderdeel 1.6 29/10/2007
– rumoer en lawaai.

22. Tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat

DPV/VB – nr. P/B/2007/2B

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 Provinciegriffier
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

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

OMSCHRIJVING

DATUM
GEMEENTERAADSBESLUIT

Blankenberge

Politieverordening betreffende het instellen van een sluitingsuur voor de
nachtwinkels in de periode van 21 maart 2008 t.e.m. 6 april 2008 en van 1
juli 2008 t.e.m. 31 augustus 2008.

11/12/2007

Blankenberge

Politieverordening betreffende de verkoop en het aanbieden van
alcoholhoudende dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 1 juli
2008 t.e.m. 31/08/2008.

11/12/2007

Blankenberge

Politieverordening betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken op
de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren in de
periode van 1 juli 2008 t.e.m. 31 augustus 2008.

11/12/2007

Bredene

Reglement op de wekelijkse dinsdagmarkt te Bredene tijdens het jaar 2008.

17/12/2007

Heuvelland

Verordening op de leurhandel n.a.v. de rommelmarkt te Kemmel op 2
september 2007.

28/08/2007

Hooglede

Politieverordening n.a.v. de “Ronde van Vlaanderen” op zondag 6 april 2008.

22/01/2008

Ieper

Verordening inzake openbare orde en rust n.a.v. de 100-dagenviering op 21
en 22 februari 2008.

04/02/2008

Izegem

Verordening n.a.v. de doortocht van de Ronde van Vlaanderen op zondag 6
april 2008.

21/01/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende handhaving van de openbare orde en rust n.a.v. de
Ijzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 19 augustus 2007.

25/06/2007

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten,
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs de
openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de 48e internationale
autorally “omloop van Vlaanderen” op 8 september 2007.

03/09/2007

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. de antiek- en
rommelmarkt op 9 en 10 februari 2008.

28/01/2008
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Lichtervelde

Gemeentelijke sportdienst – vaststelling tarieven sportklassen schooljaar
2007-2008.

03/09/2007

Lichtervelde

Politieverordening n.a.v. de “Ronde van Vlaanderen” op 6 april 2008.

28/01/2008

Poperinge

Verordening n.a.v. de 100-dagenviering van de laatstejaarsstudenten op 1
februari 2008.

31/01/2008

Staden

Vaststelling huishoudelijk reglement voor de organisatie van de zomerwerking 24/05/2007
van “de dagvlinder” 2007.

Staden

Vaststelling huishoudelijk reglement 2007 voor de organisatie van een
gemeentelijke zwembus tijdens de vakantieperiodes.

24/05/2007

Waregem

Politieverordening houdende het verbod op thuisslachtingen van schapen en
lammeren drie dagen voor tot en met drie dagen na datum van het
Islamitisch Offerfeest 2007.

04/12/2007

Wevelgem

Politieverordening houdende het verbod van verkoop door nachtwinkels van
sterke alcoholische dranken gedurende de avond en nacht van zaterdag 13
oktober 2007 op zondag 14 oktober 2007 en gedurende de avond en nacht
van dinsdag 25 december 2007 op woensdag 26 december 2007
respectievelijk n.a.v. de Bouwfuif en het Kerstbal 2007.

12/10/2007

Wingene

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde en rust –
leurhandel n.a.v. de wielerwedstrijd voor Elite met Contract BWB op
donderdag 4 oktober 2007 te Wingene.

24/09/2007

B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe gemeentewet.
gemeente

omschrijving

datum besluit
burgemeester

Kortemark

11/10/2007
Politiereglement houdende het vaststellen van een tijdelijk
verkeersreglement n.a.v. het organiseren van de Hemicuda rally op 10 en 11
november 2007 – eetstanden.

Kortemark

11/10/2007
Politiereglement houdende het vaststellen van een tijdelijk
verkeersreglement n.a.v. het organiseren van de Hemicuda rally op 10 en 11
november 2007 – onderhoud rallyvoertuigen.

LangemarkPoelkapelle

21/06/2007
Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg tijdens “Vlaanderen Feest” te Langemark-Poelkapelle
(Langemark) op 01/07/2007.

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) tijdens de
pompoenschieting op 02/09/2007.

02/08/2007

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle tijdens de Q-party op 17
november 2007.

08/11/2007

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. de cyclocross op
12/01/2008.

09/01/2008

Poperinge

Verordening n.a.v. marktrock te Poperinge op 25 augustus 2007.

16/08/2007

Roeselare

Reglement houdende het toestaan van een afwijking van het vigerend
sluitingsuur op de drankinstellingen te Oekene ter gelegenheid van de 33e
Gardeboefeesten op 14, 15 en 16 september 2007.

22/08/2007

Wevelgem

Verordening houdende het verbod op het gebruik van glazen recipiënten in

09/10/2007
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de Porseleinhallen en in de jeugdclub Ten Goudberge n.a.v. deBouwfuif op
zaterdag 13 oktober 2007 te Wevelgem.
Wevelgem

Verordening houdende handhaving van de openbare orde en rust tijdens het 19/11/2007
kerstbal 2007 georganiseerd door de studentenclub Moeder Wevelgemse.

Wingene

Verordening houdende de handhaving van de openbare orde n.a.v. de
rommelmarkt in het centrum Wingene op zondag 19 augustus 2007.

09/07/2007

Zonnebeke

Verordening houdende beperkingen op de ambulante handel en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter
gelegenheid van de “48e Rally Omloop van Vlaanderen” te Passendale op 8
en 9 september 2007.

02/08/2007

Zonnebeke

Verordening n.a.v. verkenningen “48e Rally Omloop van Vlaanderen” te
Passendale op 8 en 9 september 2007.

02/08/2007

Zonnebeke

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en service
aan rallyvoertuigen langs de openbare weg, ter gelegenheid van de “27e
Rally Team Bassin Roeselare” te Passendale op 21 oktober 2007.

31/08/2007

Zonnebeke

Verordening n.a.v. de verkenningen “27e Rally Team Bassin Roeselare” te
Passendale op 21 oktober 2007.

31/08/2007
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3 van 14 april 2008

23. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 maart
2008
24. Provinciaal Reglement betreffende de tegemoetkoming in de kosten van de
werking van arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen
25. provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van jeugdverblijfscentra
26. Provinciaal Subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie
27. Ministeriële Omzendbrief GPI 39quinquies betreffende de steun in
personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie –
Principes en facturatie.
28. Ministeriële omzendbrief BB 2008/01 – Toepassing van het decreet van 7 mei
2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
29. CONSULATEN: De Sloveense Republiek en de Islamitische Republiek Pakistan
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23. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 maart
2008
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 4 april 2008.
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 maart 2008 ter kennis te brengen.
Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
27 MAART 2008
1.

De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst milieu tussen het Vlaams gewest
en de provincies voor de periode 2008-2013 goedgekeurd.

2.

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zuidwestelijke omleiding
Diksmuide definitief vastgesteld.

3.

De provincieraad heeft kennis genomen van het verslag over het beheer van de
werkingsmiddelen PROCORO in 2007.

4.

De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan met bijhorend
onteigeningsplan voor het regionaal bedrijf Sioen te Ardooie voorlopig vastgesteld.

5.

De provincieraad heeft advies verleend over de rekening 2007 van de kathedrale
kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge.

6.

De provincieraad heeft advies verleend over de rekening 2007 van de orthodoxe
kerkfabriek Heilige Amandus te Kortrijk.

7.

De provincieraad heeft advies verleend over de rekening 2007 van de orthodoxe
kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden te Pervijze.

8.

De provincieraad heeft de oprichting nv XOM (dochteronderneming van het agb SOK), in
uitvoering van Doelstelling 2-project goedgekeurd de provinciale vertegenwoordiging
aangeduid.

9.

De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG
op 20 mei 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten, inclusief statutenwijziging, bepaald.

10. De provincieraad heeft kennis genomen van de rapportering door de financieel beheerder
in toepassing van het provinciedecreet.
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24. Provinciaal Reglement betreffende de tegemoetkoming in de kosten van de
werking van arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen.
Dienst en referte : dienst welzijn
Brugge, 21 maart 2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de provincieraad van 28 februari 2008 tot Provinciaal
Reglement betreffende de tegemoetkoming in de kosten van de werking van
arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

•

Overwegende dat bepaalde personen om persoonsgebonden of maatschappijgebonden
reden niet kunnen werken onder een arbeidscontract in het reguliere of beschermd
tewerkstellingscircuit;

•

Gelet op het feit dat het provinciaal reglement van 24/11/2005 betreffende
tegemoetkoming in de kosten van de omkadering van arbeidszorginitiatieven in WestVlaanderen eindigt op 31/12/2007;

•

Gelet op het gevoerde overleg met de sector;

•

Gelet op het reglement provinciale herkenbaarheid

•

Gelet op artikel 2 en 42.van de Provinciedecreet;

BESLUIT:
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE TEGEMOETKOMING IN DE KOSTEN VAN
DE WERKING VAN ARBEIDSZORGINITIATIEVEN IN WEST-VLAANDEREN.
Algemene bepalingen
Artikel . 1.
De provincie wil ondersteuning bieden aan initiatieven die zich richten tot personen die
definitief of tijdelijk niet in staat zijn te werken binnen de reguliere en beschermde
tewerkstelling.
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven kredieten,
verleent de Provincie subsidies aan de West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven enerzijds en aan
een koepel die de arbeidszorgszorginitiatieven vertegenwoordigt in West-Vlaanderen
anderzijds.
De koepelorganisatie van de arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen ondersteunt en
stimuleert de ontwikkeling van arbeidszorg.
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De arbeidszorginitiatieven hebben als doel: de maatschappelijke integratie bevorderen van de
doelgroepmedewerkers, hen zingeving en sociaal contact te verschaffen en hen in een
gestructureerd tijdsverband hun leven te laten doorbrengen. Hiertoe bieden zij arbeidsmatige
activiteiten aan binnen een productieve en/of dienstverlenende setting en voorzien ze in het
gewaarborgd recht op arbeid.
Met doelgroepmedewerkers worden personen bedoeld die niet (meer) kunnen werken onder
een arbeidscontract in het reguliere of beschermd tewerkstellingscircuit. Zij behoren tot een
heterogene groep, waaronder begrepen worden : kansarmen, langdurig werklozen,
thuislozen, (ex)psychiatrisch patiënten, personen met een handicap, (ex)gedetineerden,
asielzoekers .
Subsidiëring van de arbeidsinitiatieven
Artikel. 2.
65% van het beschikbare krediet wordt gelijk verdeeld onder de arbeidsinitiatieven die
voldoen aan de voorwaarden van dit reglement.
Artikel. 3.
De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen :
de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben met maatschappelijke zetel
in West-Vlaanderen en de activiteiten met betrekking tot arbeidszorg in West-Vlaanderen
ontplooien;
een boekhouding voeren en deze zodanig organiseren dat de financiële controle van de
Provincie i.v.m. de aanwending van de provinciale subsidie mogelijk is;
de administratieve en financiële controle van de Provincie aanvaarden;
een weekgemiddelde van 15 verschillende doelgroepmedewerkers op jaarbasis en minstens 4
voltijds equivalente doelgroepmedewerkers op dagbasis kunnen bewijzen;
op het ogenblik van de aanvraag minstens één jaar effectieve werking bewijzen;
netwerking kunnen bewijzen a.d.h.v. een document ondertekend door minstens 5
organisaties hetzij doorverwijzers hetzij tewerkstellingsinitiatieven uit de regio;
het bewijs leveren dat de aanvrager lid is van de koepelorganisatie die arbeidszorg
vertegenwoordigd in West-Vlaanderen en door deze koepelorganisatie voorgesteld worden;
inhoudelijke en financiële verantwoording van de werkingssubsidie voorleggen. Dit op basis
van een programma, opgesteld in het voorgaande werkjaar, waarin wordt aangegeven
welke bestemming de werkingssubsidie zal krijgen.
9) beschikken over de noodzakelijke accommodatie om de doelgroepmedewerkers in
aangepaste omstandigheden te laten functioneren;
10)

met de doelgroepmedewerker een arbeidszorgovereenkomst afsluiten vooraleer de
activiteiten starten;

11)

per doelgroepmedewerker een individueel dossier bijhouden, dat minstens de registratie
bevat van de ondernomen begeleidingsacties, de gepresteerde arbeidszorguren, de
doorverwijzer, het verdere traject van de doelgroepmedewerker.

Subsidiëring van de koepelorganisatie arbeidszorginitiatieven in West-Vlaanderen
BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 – 2008

52

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

Artikel. 4.
35% van het beschikbare krediet wordt voorbehouden voor de koepelorganisatie arbeidszorg.
Deze subsidie moet worden aangewend voor de loonkost en werkingskost van één deeltijds
stafmedewerker voor de koepelorganisatie Om in aanmerking te komen voor de subsidie
moet de koepelorganisatie beschikken over de rechtsvorm van een vereniging zonder
winstoogmerk met maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen; een boekhouding voeren en
deze zodanig organiseren dat de financiële controle van de Provincie i.v.m. de aanwending
van de provinciale subsidie mogelijk is en de administratieve en financiële controle van de
Provincie aanvaarden.
Artikel. 5.
De werking van de koepelorganisatie moet worden vertaald en verantwoord in hierna
volgende programmapunten.
1) Het organiseren van een structureel en regelmatig overleg tussen de verschillende
arbeidszorginitiatieven van West-Vlaanderen;
2) Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten en opdrachten met een economische
meerwaarde, door onder meer de organisatie van promotiecampagnes, bedrijfsbezoeken en
acties tot verdere bekendmaking van arbeidszorg en de mogelijkheden die
arbeidszorginitiatieven te bieden hebben aan reguliere bedrijven en aan de dienstensector;
3) Het verder uitbouwen van een vormingsbeleid, zowel op het niveau van de doelgroep, de
begeleiders op de werkvloer als de leidinggevenden;
4) Waar mogelijk overleg organiseren en samenwerkingsverbanden opzetten,
Zowel met aanverwante sectoren als op regionaal en provinciaal niveau;
5) Beleidsontwikkelingen opvolgen en de eventuele implementatie ervan binnen de provincie
aansturen en/of begeleiden;
6) Op alle beleidsniveaus en maatschappelijke deelterreinen pleitbezorger zijn
van arbeidszorg.
Termijnen en procedures
Artikel. 6
De aanvraag tot subsidiëring gebeurt steeds met het daartoe ter beschikking gestelde
aanvraagformulier.
Vóór 1 mei van het kalenderjaar moeten zowel de aanvragen van de arbeidszorginitiatieven
en de aanvraag van de koepelorganisatie arbeidszorg worden ingediend bij: de deputatie van
West-Vlaanderen, ter attentie van de dienst Welzijn, provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
III-laan 41, 8200 Sint-Andries.
Artikel. 7
Bij de aanvraag voor de subsidie van de arbeidszorginitiatieven dienen volgende documenten
worden voorgelegd :
1) het aanvraagformulier, gedateerd en ondertekend;
2) een kopie van de statuten van de organisatie;
3) de samenstelling van de Raad van Bestuur;
4) het jaarverslag, met een financieel luik, namelijk de balans en resultatenrekening van het
kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag en een begroting voor het huidige kalenderjaar
en een werkingverslag met duidelijke weergave van de cijfergegevens m.b.t. activiteiten,
doelgroepmedewerkers, doorstroming en doorverwijzing in het kalenderjaar
voorafgaand aan de aanvraag;
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5) bewijs van tewerkstelling van omkaderingspersoneel met een opgave van
de loonkost en tewerkstellingsduur;
6) bewijs dat de aanvrager deel uitmaakt van de koepelorganisatie arbeidszorg in WestVlaanderen en een gunstig advies van die koepelorganisatie met betrekking tot de werking
van de aanvrager.
Artikel. 8
1) Bij de aanvraag voor de subsidie aan de koepelorganisatie dient een planning van de
activiteiten van het komende werkjaar te worden voorgelegd, samen met en sluitende
begroting.
2) Na afloop van het werkjaar, eveneens vóór 1 mei, moeten de verantwoordingsstukken
(rekeningen, loonstaat, werkingsverslag ) worden voorgelegd.
Slotbepalingen
Artikel 9
De deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig acht om de
juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan.
Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken dienen voorgelegd te worden of de bevoegde
provinciale dienst met een aanvullend onderzoek gelasten indien dit voor de behandeling van
de aanvraag nodig is.
Ze wordt er tevens toe gemachtigd te beslissen over alle onvoorziene of betwiste gevallen,
alsook over de nodige maatregelen ter uitvoering van dit reglement.
Ze kan de in dit reglement vastgestelde percentages wijzigen.
Het verstrekken van onduidelijke, onvolledige, onjuiste of laattijdige gegevens kan aanleiding
geven tot de uitsluiting van het genot van de voormelde subsidies of de terugvordering ervan.
Artikel. 10.
Van de subsidies voorzien in dit reglement worden uitgesloten:
1. de initiatieven en voorzieningen die met betrekking tot hetzelfde kalenderjaar betoelaagd
worden op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 13/07/2001 houdende de
heroverweging van de budgettaire middelen voor de organisatie van de ambulante
begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een
handicap,
2. de initiatieven en voorzieningen die met betrekking tot hetzelfde kalenderjaar betoelaagd
worden op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering dd.14/12/2001 tot de wijziging
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1998 tot uitvoering van het
decreet inzake sociale werkplaatsen.
Artikel. 11
De bepalingen van dit reglement worden van kracht op 1 januari 2008 en nemen een einde op
31 december 2012.
Met de meeste hoogachting,

De Provinciegriffier,
Hilaire Ost

De Voorzitter,
Jean de Bethune

25. provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van jeugdverblijfscentra
Dienst en referte : Welzijn P07/8/4/10/2
Brugge, 26 maart 2008
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Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 28 februari 2008 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
jeugdverblijfscentra.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw
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, omdat jeugdverblijven
jongeren betrekt uit een ruimere regio;

•

Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdverblijven in WestVlaanderen, en de wens om dit resultaat aan te houden;

•

Overwegende dat een ondersteuning van infrastructuurwerken bij jeugdverblijven
wenselijk blijft;

•

Gelet op het Provinciaal Jeugdbeleidsplan 2008-2013;

•

Gelet op het Provinciaal Jeugdruimteplan;

•

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:
PROVINCIAAL REGLEMENT HOUDENDE SUBSIDIËRING VAN INFRASTRUCTUUR VAN
JEUGDVERBLIJVEN
Art. 1 Doelstelling.
Binnen de perken van de daartoe op de begroting ingeschreven kredieten en onder de
voorwaarden bepaald in dit reglement, verleent de Provincie subsidies voor het oprichten,
aankopen, uitbreiden of inrichten van gebouwen - voor zover dit werken aan het onroerend
goed betreffen - met het oog op de aanwending ervan als jeugdverblijf.
Art. 2 Definiëring.
Voor de toepassing van dit reglement wordt beschouwd als jeugdverblijf: een accommodatie
in West-Vlaanderen met een overnachtingsmogelijkheid of aansluitende kampeermogelijkheid
voor minimum 20 jongeren, dat ter beschikking is voor jeugdkampen in groepsverband.
Art. 3 Gerechtigden.
De aanvraag om subsidie moet uitgaan van een initiatief met jeugdwerk of -bijstand als
voornaamste doelgroep.
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Art. 4 Subsidiëring
4.1 Een jeugdverblijf kan een subsidie ontvangen:
• van 40 % van de aankoopkost van gronden en gebouwen en de geraamde kosten voor
het oprichten, uitbreiden of inrichten van gebouwen, met het oog op de aanwending ervan
als jeugdverblijf, met een maximumsubsidie van 25.000 euro per dossier, en dit, enkel
voor die jeugdverblijven die voor de aanvraag tot provinciale subsidiëring nog geen
(principiële) erkenning bij Toerisme Vlaanderen verworven hebben;
• van maximum 40 % van de geraamde subsidiabele kosten met een maximumsubsidie van
25.000 euro per dossier voor specifieke uitgaven i.v.m. energie-, milieu- en
waterbesparende maatregelen;
• van maximum 40 % van de geraamde subsidiabele kosten met een maximumsubsidie van
25.000 euro per dossier voor specifieke uitgaven i.v.m. maatregelen om de
toegankelijkheid te waarborgen, voor personen met een handicap, tot het jeugdverblijf en
de onmiddellijke omgeving, de slaap- en sanitaire voorzieningen en de
gemeenschappelijke ruimten.
4.2 Indien het jeugdverblijf in een kustgemeente ligt, dan worden de maximabedragen,
vermeld in 4.1, verhoogd tot 40.000 euro.
4.3 Het jeugdverblijf moet een erkenning bij Toerisme Vlaanderen aangevraagd en minstens
een principiële erkenning verworven hebben voor de uitbetaling van de eerste subsidieschijf
vanwege de provincie.
De deputatie kan alle adviezen en documenten opvragen teneinde de werken te beoordelen.
Art. 5 Subsidieerbare kosten
De subsidiabele kosten hebben betrekking op de specifieke aanwending van de gebouwen als
jeugdverblijf, bijkomend eventueel aan de oorspronkelijke of andere bestemming van de
locatie.
De subsidiabele kosten zijn steeds met inbegrip van de BTW, registratierechten en erelonen,
voor zover dit werken aan het onroerend goed betreffen. Onderhouds- en verfraaiingskosten
worden uitgesloten.
Art. 6 Aanvraag
De aanvraag wordt schriftelijk gericht aan de Gouverneur en de leden van de Deputatie van
de Provincie West-Vlaanderen, ter attentie van de Dienst Welzijn, Provinciale Jeugddienst. Bij
aankoop gebeurt dit binnen de zes maanden na het verlijden van de koopakte, en altijd vóór
de aanvang der werken.
Bij de aanvraag dienen volgende stukken voorgelegd:
a) een afschrift van de publicatie van de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
wanneer het gaat om een rechtspersoon, of in de andere gevallen eventueel het
huishoudelijk reglement;
b) een afschrift van de verwervingsakte en/of andere documenten die de verwerving
bewijzen, ingeval van aankoop;
c) plannen, lastenboeken, bestekken, prijsoffertes, ingeval van nieuwbouw of uitbreidings- of
aanpassingswerken, maar steeds uitgesplitst volgens de aard der kosten, hetzij algemene
werken, energie-, milieu- of waterbesparende maatregelen en maatregelen om de
toegankelijkheid te waarborgen (cfr. art. 4.1);
d) de erkenningsaanvraag bij Toerisme Vlaanderen.
Zolang de aanvraag niet alle elementen bevat, is hij onontvankelijk.
Art. 7 Toekenning subsidie
7.1 De provinciale subsidie kan worden toegekend in twee of meer schijven.
7.2 Een subsidiebedrag, minder dan 250 EUR wordt niet uitbetaald.
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7.3 De uitbetaling van het saldo gebeurt na voorlegging van de nodige
verantwoordingsstukken:
a) facturen, met een overzichtstabel, uitgesplitst per subsidierubriek (algemene werken,
kosten toegankelijkheid, kosten milieubesparende maatregelen);
b) de erkenning door Toerisme Vlaanderen;
c) een verslag omtrent de gevoerde publiciteit aangaande de steun vanwege de provincie.
7.4 Indien de maxima subsidies bereikt worden, kan pas een nieuwe aanvraag ingediend
worden, met betrekking tot hetzelfde jeugdverblijf en dezelfde rubriek, minimum 5 jaar na de
laatste inzending van facturen in dit verband.
De verschillende subsidies, vernoemd in artikel 4, kunnen toegekend worden in het geval van
eenzelfde jeugdverblijf, doch kunnen nooit een dubbele betoelaging van dezelfde werken of
materialen tot gevolg hebben.
7.5 Indien de reële subsidiabele kosten lager liggen dan de geraamde subsidiabele kosten,
wordt de subsidie beperkt tot de maximapercentages, bepaald in artikel 4.
7.6 Elke toezegging tot subsidiëring vervalt indien de werken drie jaar na de aanvraag niet
voltooid zijn. Indien de werken slechts gedeeltelijk uitgevoerd zijn, kan de deputatie beslissen
het subsidiedossier af te sluiten op grond van de ingediende facturen binnen deze periode van
drie jaar.
7.7 De volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de subsidie kan gevorderd worden indien
de bestemming van het onroerend goed gewijzigd wordt binnen de tien jaar, volgend op de
uitbetaling van de laatste schijf van de toelage. Binnen de maand na de bestemmingswijziging
dient dit aan de provincie schriftelijk worden gemeld. Wanneer dit niet gebeurt, komt de
aanvrager niet meer in aanmerking voor een subsidie op basis van dit reglement, over een
periode van tien jaar, ingaand op de eerste dag van de maand volgend op deze waarin de
kennisgeving had moeten gebeuren.
Art. 8 Slotbepalingen
8.1 De deputatie wordt belast met de uitvoering van dit reglement, en is gemachtigd alle
verdere onderrichtingen en maatregelen voor te schrijven die voor het toekennen of het
uitbetalen van de subsidies noodzakelijk mochten blijken. Zij beslist tevens over alle niet
voorziene gevallen.
8.2 Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2008 en is voor het eerst van toepassing op
de aanvragen ingediend in het jaar 2008. Onverminderd de toepassing ervan op de
aanvragen ingediend voor 1 januari 2014, wordt dit reglement opgeheven op 31 december
2013.
8.3 Onverminderd de toepassing ervan op de aanvragen ingediend voor 1 maart 2008, wordt
het provinciaal reglement van 24 juni 1999, gewijzigd op 18 december 2003, betreffende de
subsidiëring van jeugdverblijfscentra, opgeheven op 29 februari 2008.
Brugge, 28 februari 2008
de provinciegriffier,
Hilaire Ost

de voorzitter
Jean de Bethune

26. Provinciaal Subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie
Dienst en referte : MINAWA – 72-262839
Brugge, 10 april 2008
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Aan de Colleges van Burgemeester en Schepenen
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 28 februari 2008 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende invoering van het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake
milieuhinderreductie.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen;
Gelet op het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en
de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers;
Gelet op artikel 42 van de provinciedecreet;
Gelet op artikel 2 van het provinciedecreet;
Gelet op het Provinciaal Milieubeleidsplan 2004-2008 van de Provincie West-Vlaanderen (in
het bijzonder de acties 72, 82 en 83 van het thema hinder);
Overwegende dat het Provinciebestuur een leefbare en aantrekkelijke omgeving wenst te
ontwikkelen waar de mens zich op duurzame wijze optimaal kan ontplooien; dat door het
aanpakken van milieuhinder de kwaliteit van de onmiddellijke leef- en woonomgeving
verbeterd kan worden;
Overwegende dat het wenselijk is gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(zowel wettelijke als tijdelijke projectsamenwerkingsverbanden) te ondersteunen bij het
brongericht aanpakken van milieuhinder.
BESLUIT:
PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN
INZAKE MILIEUHINDERREDUCTIE
HOOFDSTUK I : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 - De Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen kan binnen de perken
van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de begroting van de Provincie West-Vlaanderen,
subsidies verlenen aan een beperkt aantal geselecteerde projecten die een
milieuhinderreducerend karakter beogen of hebben.
Artikel 2 - Milieuhinder wordt in dit reglement gedefinieerd als een onaangenaam zintuiglijk
gevoel met zowel een objectief als een subjectief karakter. Onder milieuhinder worden de
aspecten geluidshinder, geurhinder, stof- en rookhinder, lichthinder en visuele hinder
verstaan.
- Provinciaal leefomgevingsonderzoek: schriftelijk uitgevoerd leefomgevingsonderzoek
uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen met als bedoeling een beter inzicht
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te krijgen in de hinderbeleving in de onderzochte zone. Reeds onderzochte zones zijn de
kanaalzone Roeselare-Leie en de Leievallei (zie kaarten in bijlage).
- Buitengebied: de gebieden die niet als stedelijk gebied worden afgebakend in het
kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
HOOFDSTUK II : AARD VAN DE PROJECTEN EN SELECTIECRITERIA
Artikel 5 - Volgende projecten uitgevoerd door een gemeente of een intergemeentelijk
samenwerkingsverband komen in aanmerking:
• innovatieve milieuhinderreducerende projecten die uitgevoerd worden in WestVlaanderen;
• milieuhinderreducerende projecten, die uitgevoerd worden in een gebied waar een
provinciaal leefomgevingsonderzoek is uitgevoerd, ter verbetering van de knelpunten
die uit het onderzoek (of bijhorende actieplannen) zijn gebleken;
• milieuhinderreducerende projecten die uitgevoerd worden in het buitengebied in WestVlaanderen en die de doelstelling hebben de stilte en/of donkerte in het gebied te
bewaren en/of te versterken en/of die de beeldkwaliteit van het gebied verbeteren
(maatregelen die het wegnemen van visuele hinder beogen met uitzondering van
aanplantingen);
• de opmaak van plannen ter voorbereiding van de uitvoering van bovenstaande
beschreven projecten.
Artikel 6 - Bij de selectie van de ingediende projectvoorstellen gelden de volgende criteria:
• de resultaatgerichtheid;
• het daadwerkelijk hinderreducerend effect;
• de overdraagbaarheid naar andere gemeenten van de provincie;
• de mate van samenwerking met andere doelgroepen;
• de mate waarin het ingediende projectvoorstel ook de jaren na het indienen, opvolging
zal krijgen.
HOOFDSTUK III : WAARDE VAN DE PROJECTEN EN BEDRAG VAN DE SUBSIDIE
Artikel 3 - De totale kosten van de ingediende projecten moet minimaal € 1250,00 bedragen.
Eigen personeelskosten en subsidies aan derden kunnen niet in rekening worden gebracht.
Artikel 4 - De eenmalige ondersteuning van de geselecteerde projecten in het kader van dit
reglement dekt maximaal 50 % van de bewezen kosten met een maximaal bedrag van €
5000,00 per geselecteerd project waarbij de totale betoelaging van het project (inclusief de
subsidie van andere overheden) maximaal 90 % bedraagt.
HOOFDSTUK IV : DE PROCEDURE
Artikel 7 - Gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die aanspraak
wensen te maken op deze subsidie dienen een aanvraagdossier in waarin de acties of
initiatieven van hun projectvoorstel worden gespecificeerd, samen met een kostenraming.
Er kunnen enkel aanvragen worden ingediend voor nieuwe, nog niet opgestarte projecten.
Artikel 8 - De projectvoorstellen kunnen worden ingediend aan de hand van het beschikbare
aanvraagformulier tot 1 april van elk kalenderjaar. In 2008 kunnen uitzonderlijk
projectvoorstellen worden ingediend tot 1 juli 2008.
Artikel 9 - De aanvragen voor subsidies moeten aangetekend worden toegestuurd aan de
Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Dienst Milieu,
Natuur en Waterbeleid, Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries
Artikel 10 - Ten laatste op 1 juni van het kalenderjaar waarin de aanvraag is ingediend
worden de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op de hoogte gebracht
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van de uitspraak van de Deputatie over hun aanvraag tot betoelaging. Deze principiële
toezegging kan vergezeld gaan van enkele aanbevelingen of suggesties. Gelijklopend met de
uitspraak worden de middelen voor uitbetaling van deze subsidie vastgelegd. Voor 2008 geldt
dat de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ten laatste op 1 oktober
2008 op de hoogte gebracht zullen worden van de uitspraak van de Deputatie over hun
aanvraag tot betoelaging.
Artikel 11 - Met het oog op de uitbetaling van de subsidie sturen de gemeenten of
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden na uitvoering van het project een kort
eindrapport dat een evaluatie bevat van het project evenals een overzicht van de
uitgavenfacturen van het project alsook een overzicht van alle andere betoelaging van het
project. Dit eindrapport, dat geldt als aanvraag tot uitbetaling van de subsidie moet de Dienst
Milieu, Natuur en Waterbeleid bereiken voor 1 oktober van het kalenderjaar volgend op de
toezegging van de subsidiëring door de Deputatie, waarvan sprake in art. 10. Als blijkt dat het
project werd uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement en de
beschrijving en/of de doelstellingen van het aanvraagdossier volgt de uitbetaling.
HOOFDSTUK V : AANVULLENDE BEPALINGEN
Artikel 12 - De begunstigde houdt zich aan de voorwaarden en bepalingen opgenomen in het
provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van
provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 28 april 2005 en latere wijzigingen.
Artikel 13 - Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht
door de Deputatie.
Artikel 14 - Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of indien blijkt
dat de voorwaarden van dit reglement niet of niet meer worden nageleefd kan de Deputatie
beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidies, alsook tot
uitsluiting van verdere betoelaging.
Artikel 15 - De Deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te
laten instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te
schrijven en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en
uitbetalen van de toelagen en voor de uitvoering van dit reglement.
Artikel 16 - Onderhavig reglement treedt in werking op 28 februari 2008.
Brugge, 28 februari 2008
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Hilaire Ost

Jean de Bethune

27. Ministeriële Omzendbrief GPI 39quinquies 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/2008/OB/3/3

Brugge, 17 maart 2008
Aan de dames en heren burgemeester,
Aan de korpschefs,
Aan de bestuurlijke directeurs – coördinator,
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Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 39
quinquies 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 14 maart 2008 (blz. 15537 tem blz.
15539).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

28. Ministeriële omzendbrief BB 2008/01 – Toepassing van het decreet van 7 mei
2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
Dienst en referte : ABB – Financiën Eredienst – AZ/08/1
Brugge, 26 maart 2008
Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de

representatieve organen van de erkende erediensten
colleges van burgemeester en schepenen
voorzitters van de besturen van de erediensten in West-Vlaanderen
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. 22 februari 2008,
van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering in
verband met de toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële
organisatie en werking van de erkende erediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2008 (blz. 16728 t.e.m.
16731).
Met de meeste hoogachting
De Gouverneur
Paul BREYNE
29. Consulaten: De Sloveense Republiek en de Islamitische Republiek Pakistan
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2008-PG
Brugge, 04 april 2008.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
•

De heer Frans FLORQUIN benoemd is tot ereconsul van de Sloveense Republiek te
Mechelen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest;

•

Mevrouw Karin ZOETER benoemd is tot ereconsul van de Islamitische Republiek
Pakistan te Gent, met als consulair ressort de provincies Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen.
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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 4 van 23 mei 2008
30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 april
2008
31. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van bovenlokale sportieve
initiatieven in West-Vlaanderen
32. CONSULATEN: Turkije, het Koninkrijk Saudi-Arabië en de Kaapverdische Republiek.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 – 2008

63

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

30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 april
2008
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 6 mei 2008.
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 april 2008 ter kennis te brengen.

Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 24 APRIL 2008

1.

De provincieraad heeft de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het
overwelven van baangrachten definitief vastgesteld.

2.

De provincieraad heeft de ontbinding van de gebruikersovereenkomst en wijziging van de
(basis-)overeenkomst tussen de provincie en de vzw Interprovinciaal
MelkControleCentrum Vlaanderen (MCC) goedgekeurd.

3.

De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor
het vervangen van het bestaand analoog conferentiesysteem door een digitaal
conferentiesysteem in de provincieraadzaal van het provinciehuis Boeverbos, met raming
ten bedrage van 348.000,00 euro (incl. BTW), goedgekeurd.

4.

De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie WestVlaanderen en het stadsbestuur van Roeselare omtrent de heraanleg van de N32
Brugsesteenweg te Roeselare – Provincieweg Lichtervelde-Roeselare goedgekeurd.

5.

De provincieraad heeft de fusie tussen het PTI – Centrum voor Volwassenenonderwijs te
Kortrijk (PTI – CVO) met het Centrum voor Volwassenenonderwijs – Stedelijke
Leergangen te Izegem (CVO – SLIZ) goedgekeurd.

6.

De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening
kleinstedelijk gebied Poperinge met bijhorende deelplannen en onteigeningsplan
voorlopig vastgesteld.

7.

De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan van het
regionaal bedrijf Turbo’s Hoet te Hooglede-Gits (herneming) voorlopig vastgesteld.
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8.

De provincieraad heeft de afsprakenregeling voor de Scheldemondraad goedgekeurd.

9.

De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Externe Relaties 2007-2012
goedgekeurd.

10. De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst Provincie – Samenlevingsopbouw 20082010 goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft het aangepaste subsidiereglement “Subsidiëring
grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland” goedgekeurd.
12. De provincieraad heeft de wijziging van het budget voor het dienstjaar 2008
goedgekeurd.
13. De provincieraad heeft de wijziging goedgekeurd van het besluit van de provincieraad dd.
24 mei 2007 en latere wijzigingen houdende de aanduiding van de verschillende
waarnemers van de provincieraad in de diverse adviescommissies, voor wat betreft de
schoolraad in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk.
14. De provincieraad heeft de aanduiding van een provinciale vertegenwoordiger in het
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Midden-West-Vlaanderen, in de provinciale
dienstverleningscentra voor personen met een handicap West-Vlaanderen vzw en in het
Regionaal Instituut voor de Samenlevingsopbouw (RISO) vzw gewijzigd.
15. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de WVI
op 23 mei 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
16. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de WIV
op 20 mei 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.

31. Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van bovenlokale sportieve
initiatieven in West-Vlaanderen
Dienst en referte: Sport
Brugge, 6 mei 2008.
Mevrouwen,
Mijne heren,
In toepassing van artikel 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 28 februari 2008 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van
bovenlokale sportieve initiatieven in West-Vlaanderen.

Met de meeste hoogachting
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De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor Sport
(get.) Marleen Titeca-Decraene

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
•

Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact;

•

Gelet op art. 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de
aanwending van sommige subsidies;

•

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

•

Gelet op art. 2 en art. 42 van het provinciedecreet;

•

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en
provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een sport
voor allen-beleid;

•

Gelet op het advies dd 21 januari 2008 van de Provinciale Sportraad;

•

Gelet op de provinciale beleidsnota sport 2008 –2013 van 20 december 2007;

•

Gelet op het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen
vastgesteld bij Besluit van de Provincieraad van 25 oktober 2007;

•

Overwegende dat diverse organisaties de actieve sportbeoefening in de provincie
bevorderen;

•

Overwegende dat de Provincie op kwalitatief en kwantitatief vlak de werking van die
organisaties wil stimuleren, inzonderheid op het vlak van evenementen, vorming,
informatieverstrekking, sportmedische begeleiding, onderzoek, competitiewerking en
promotie van de recreatie-, competitie- en topsport;

•

Op voorstel van de Deputatie.

BESLUIT:
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING VAN BOVENLOKALE
SPORTIEVE INITIATIEVEN IN WEST-VLAANDEREN
Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
• West-Vlaamse sportfederatie: een provinciale structuur die uitsluitend sportverenigingen
overkoepelt met zetel in West-Vlaanderen.
• West-Vlaamse sportpartner: andere privaatrechtelijke sportorganisaties die in de provincie
West-Vlaanderen een actieve werking kunnen aantonen op provinciaal vlak.
• West-Vlaamse burensportdienst: een overkoepelende vereniging van minimum 4 WestVlaamse gemeenten die als interlokale vereniging samenwerken met betrekking tot de
materie sport.
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•

Evenement: een sportieve doe-activiteit met bovenlokaal karakter die plaatsvindt op 1 dag
of op meerdere aaneensluitende dagen.

Artikel 2 – Doel
Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen de bovenlokale kwaliteitsvolle werking in
de sportsector ondersteunen en verder stimuleren.
Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting kan de Deputatie,
onder de voorwaarden in dit besluit bepaald, subsidies toekennen aan bovenlokale sportieve
initiatieven die door instanties in West-Vlaanderen ingericht worden.
Artikel 3 – Subsidieerbare instanties
Volgende instanties kunnen betoelaagd worden:
1° West-Vlaamse sportfederaties of sportfederaties die sportieve initiatieven in WestVlaanderen ontwikkelen.
2° West-Vlaamse sportpartners.
3° West-Vlaamse burensportdiensten.
4° West-Vlaamse gemeenten.

5° Andere organisatoren zonder commerciële doelstellingen.
Artikel 4 – Subsidieerbare sportieve initiatieven
De subsidieerbare sportieve initiatieven worden jaarlijks door de Deputatie vastgelegd in een
limitatieve lijst en via de website ter kennis gebracht aan de subsidieerbare instanties.
Deze limitatieve lijst is een concretisering van volgende in aanmerking komende sportieve
initiatieven per instantie:
§1
bovenlokale initiatieven georganiseerd door West-Vlaamse sportfederaties of
sportfederaties die sportieve initiatieven in West-Vlaanderen ontwikkelen m.b.t.:
•
Talentontwikkeling
•
Sportkalender van de eigen organisaties van de sportfederatie
•
Sportieve evenementen
•
Informatieverzameling en –verspreiding
•
Vorming
•
Sportmedische begeleiding
•
Kwaliteitszorg
•
Sportpromotionele acties
•
Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de Deputatie bepaalt, na
advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.
§2

bovenlokale initiatieven die georganiseerd worden door West-Vlaamse sportpartners
m.b.t.:
•
Sportieve evenementen
•
Informatieverzameling en –verspreiding
•
Vorming
•
Informatisering
•
Kwaliteitszorg
•
Sportpromotionele acties
•
Productontwikkeling
•
Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de Deputatie bepaalt, na
advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.

§3

bovenlokale initiatieven georganiseerd door West-Vlaamse burensportdiensten m.b.t.:
•
Sportieve evenementen
•
Informatieverzameling en –verspreiding
•
Vorming
•
Sportieve gezondheidsprojecten
•
Informatisering
•
Kwaliteitszorg
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•
•
•

Sportpromotionele acties
Productontwikkeling
Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de Deputatie bepaalt, na
advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.

§4

bovenlokale initiatieven georganiseerd door West-Vlaamse gemeenten m.b.t.:
•
Sportieve evenementen
•
Sportklassen
•
Sportieve gezondheidsprojecten
•
Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de Deputatie bepaalt, na
advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.

§5

éénmalige bovenlokale initiatieven georganiseerd door andere organisatoren zonder
commerciële doelstellingen m.b.t.:
•
Sportieve evenementen
•
Sportpromotionele acties
•
Initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de Deputatie bepaalt, na
advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.

Artikel 5 – Toekenningscriteria
Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de sportieve initiatieven voldoen aan
volgende criteria :
1° Plaatsvinden in West-Vlaanderen of een provinciale relevantie aantonen.
2° Het sportieve initiatief moet onder de lijst van de provinciaal erkende sporttakken vallen.
Het vastleggen van de sporttakken die onder dit reglement vallen, gebeurt door de
Deputatie na advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.
3° Minstens bovenlokale uitstraling hebben en, voor zover het evenementen betreft,
behoren tot de belangrijkste sportieve initiatieven binnen de betreffende sporttak.
4° Bijdragen tot de herkenbaarheid van de provincie West-Vlaanderen volgens de
modaliteiten bepaald in het provinciaal reglement betreffende een provinciale
herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.
5° Geen commerciële doelstellingen nastreven.
Artikel 6 - Uitsluitingscriteria
Komen niet in aanmerking voor subsidiëring:
1° Initiatieven die 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.
2° Initiatieven met betrekking tot sport voor personen met een handicap, omwille van het
specifiek beleid ter zake.
Artikel 7 – Beoordelingscriteria
De ingediende aanvragen worden beoordeeld op basis van volgende kwalitatieve criteria,
rekening houdend met de doelstellingen van het decreet van 9 maart 2007 houdende de
subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
voor het voeren van een sport voor allen-beleid en het provinciaal sportbeleidsplan.
O.a. volgende criteria worden hierbij gehanteerd:
•
De mate waarin ingespeeld wordt op de onder art. 4 vermelde subsidieerbare initiatieven
•
De professionaliteit waarmee de sportieve initiatieven georganiseerd worden
•
De inhoudelijke kwalitatieve waarde
•
Het opleidingsniveau van het begeleidend kader
•
Het sponsordossier (enkel voor evenementen).
Artikel 8 – Beoordeling
De beschikbare kredieten worden verdeeld op voorstel van een beoordelingscommissie die, op
voordracht van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen, wordt aangesteld door de
Deputatie.
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Deze beoordelingscommissie wordt aangevuld met waarnemers uit de provincieraad, waarbij
elke politieke fractie 1 vertegenwoordiger(ster) geeft. Bij de beraadslaging verlaten de
waarnemers de vergadering.
Artikel 9 – Aanvraagprocedure
§1
De aanvraag voor een subsidie dient jaarlijks elektronisch ingediend te worden op
www.west-vlaanderen.be/sport.
§2
De Deputatie legt de vorm van de aanvraagdossiers vast
§3
De aanvraag voor een subsidie dient, behoudens voor nieuwe instanties, vergezeld te
zijn van de laatst goedgekeurde jaarrekening (balans, resultaatrekening en eventuele
toelichting) en een activiteitenverslag.
Instanties die een loutere kasboekhouding voeren of een boekhouding voeren op basis
van vorderingen en schulden, moeten gebruik maken van het typeformulier “financieel
verslag” dat door de provinciale sportdienst ter beschikking wordt gesteld.
Artikel 10 - Aanvraagperiode
§1
De aanvraag voor een subsidie dient door de aanvragers van de onder artikel 3, 1° tot
en met 4° vermelde instanties, die een boekjaar voeren van 1 januari tot 31 december
ingediend te worden 3 maanden na afloop van het boekjaar (voor 1 april).
De aanvraag voor een subsidie dient door de aanvragers van de onder artikel 3, 1° tot
en met 4° vermelde instanties, die een boekjaar voeren van 1 juli tot 30 juni ingediend
te worden 3 maanden na afloop van het boekjaar (voor 1 oktober).
Aanvragers die andere boekjaren hanteren dienen hun aanvraagdatum zodanig te
kiezen uit de 2 vooropgestelde tijdstippen dat een volledig aanvraagdossier, zoals
beschreven in art. 9, kan ingediend worden.
§2
Aanvragers van de onder artikel 3, 5° vermelde instanties dienen de aanvragen voor
een subsidie voor de initiatieven waarvan de startdatum ligt in de periode van 1 januari
tot 30 juni in te dienen tegen uiterlijk 1 oktober van het voorafgaande jaar.
Aanvragers van de onder artikel 3, 5° vermelde instanties dienen de aanvragen voor
een subsidie voor de initiatieven waarvan de startdatum ligt in de periode van 1 juli tot
31 december in te dienen tegen uiterlijk 1 april van het betreffende jaar.
Artikel 11 - Uitbetalingsprocedure
§1
De uitbetaling van subsidies aan de onder artikel 3, 1° tot en met 4° vermelde
instanties gebeurt op een rekening op naam van de betrokken instantie na beoordeling
van het aanvraagdossier.
§2
De uitbetaling van subsidies aan de onder artikel 3, 5° vermelde instanties gebeurt op
een rekening op naam van de betrokken instantie na voorlegging van een verslag, een
financiële afrekening en het verslagformulier provinciale herkenbaarheid van elk
initiatief. Het verslag en de rekening moeten voorgelegd worden binnen de 3 maanden
na het verstrijken van het initiatief. Deze termijn dient als straffe van verval.
Aanvragers van de onder artikel 3, 5° vermelde instanties die slechts éénmalig een
aanvraag indienen, dienen na afloop van het initiatief alsnog de eerstvolgende
goedgekeurde jaarrekening (balans, resultaatrekening en eventuele toelichting) en een
activiteitenverslag op te sturen naar de provinciale sportdienst.
Instanties die een loutere kasboekhouding voeren of een boekhouding voeren op basis
van vorderingen en schulden, moeten gebruik maken van het typeformulier “financieel
verslag” dat door de provinciale sportdienst ter beschikking wordt gesteld.
§3
De Deputatie legt de vorm van de verslagformulieren vast en de kosten die voor
subsidiëring in aanmerking komen
Artikel 12 - Return
De specifieke vereisten met betrekking tot de return 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.
Artikel 13 - Reservevorming
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Het provinciaal reglement van 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de
aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers is
van toepassing.
Artikel 14 – Controle
De Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk mochten blijken voor het
opstellen en uitvoeren van het subsidiebesluit.
De Deputatie kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het oog op het
controleren van de juistheid der verstrekte gegevens.
Artikel 15 – Aanwending van de subsidie
De organisatie verbindt er zich toe om de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden
waarvoor ze bestemd is en de controle van de Provincie West-Vlaanderen te aanvaarden op
zowel de inhoud als de uitwerking van de activiteiten.
Artikel 16 – Afwijkingen
De Deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, afwijking
toestaan op art. 10 van dit reglement. De organisatie moet daartoe een gemotiveerd verzoek
indienen bij de Provincie West-Vlaanderen.
Artikel 17 – Regularisatie
Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of het subsidiebesluit kan de
Provincie, na beslissing van de Deputatie, overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van de
subsidie of een terugvordering.
Artikel 18 – Betwistingen
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de
Deputatie, die tevens beslist over de eventuele verdere uitvoeringsmodaliteiten.
Artikel 19 – Duur
De bepalingen van dit reglement worden van kracht vanaf 1 maart 2008 en eindigen op
31/12/2008.
Artikel 20 – Opheffing
Het reglement betreffende de participatie in sportieve initiatieven in West-Vlaanderen d.d. 18
december 2003 wordt opgeheven.
Art. 21 – Overgangsmaatregelen
Bij de invoering van dit reglement gelden volgende overgangsmaatregelen:
1°
Elke ondersteuning die door de Deputatie is goedgekeurd onder het reglement
betreffende het participeren in sportieve initiatieven in West-Vlaanderen dd. 18
december 2003 blijft verder geregeld door het betreffende reglement tot de betreffende
dossiers volledig administratief werden afgehandeld.
2°
Alle dossiers die ingediend werden tegen 15 september 2007 onder het reglement
betreffende de participatie in sportieve initiatieven in West-Vlaanderen d.d. 18
december 2003 worden, in afwijking van art. 9, als tijdig en conform dit nieuwe
reglement beschouwd. Ze worden evenwel inhoudelijk beoordeeld op basis van de
nieuwe criteria.
De afrekeningsdossiers van deze aanvragen dienen enkel vergezeld te zijn van de
financiële verantwoordingsstukken, zoals die bepaald werden in het opgeheven
reglement dd. 18 december 2003 betreffende het participeren in sportieve initiatieven in
West-Vlaanderen.
3°
Bij de indiening van de aanvragen voor subsidie tegen 1 april 2008 dient het
verslagformulier provinciale herkenbaarheid niet toegevoegd te worden.
De Provinciegriffier,
(get.) H.Ost
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32. CONSULATEN: Turkije, het Koninkrijk Saudi-Arabië en de Kaapverdische Republiek.
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2008-PG
Brugge, 22 april 2008.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
•

De heer Ahmet Semsettin ARDA benoemd is tot beroepsconsul van Turkije te
Antwerpen met als consulair resort de provincies Antwerpen, Limburg , OostVlaanderen en West-Vlaanderen;

•

Zijne Excellentie Abdallah Y. AL-MOUALLIMI benoemd is tot beroepsconsul-generaal
van het Koninkrijk Saudi-Arabië te Brussel met als consulair resort gans België;

•

De heer Carlos Alberto Lopes ABREU benoemd is tot ereconsul van de Kaapverdische
Republiek te Gent, 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 5 van 23 juni 2008
33. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2008
34. Omzendbrief GPI 36 bis tot aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26 maart
2003 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de
blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen,
evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk
ongeval.
35. Reglement betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende culturele
projecten m.b.t. de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
36. Ministeriële Omzendbrief GPI 63 – Berekening van het ziektecontingent van het
personeel van de politiediensten.
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33. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2008
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2008-PG
Brugge, 18 juni 2008.
Aan de Gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne Heren,
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op
21 juli 2008 in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal worden
gezongen.
Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij
ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens
meedelen aan de lokale besturen.
Paul Breyne
Gouverneur van West-Vlaanderen.
34. Omzendbrief GPI 36 bis tot aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26 maart
2003 betreffende de schadeloosstelling van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de
blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing ingevolge arbeidsongevallen,
evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval van een dodelijk
ongeval.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid - DPV/2008/OB/3/4
Brugge, 19 juni 2008
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 Omzendbrief GPI 36 bis tot
aanvulling van de omzendbrief GPI 36 van 26 maart 2003 betreffende de schadeloosstelling
van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de blijvende arbeidsongeschiktheid en de herplaatsing
ingevolge arbeidsongevallen, evenals de rente verschuldigd aan de rechthebbenden in geval
van een dodelijk ongeval.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2008 (blz. 29959).

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

35. Reglement betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende culturele
projecten m.b.t. de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland”
Dienst en referte : Cultuur/2008/C XV/2-B
Brugge, 19 juni 2008
Mevrouwen,
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Mijne Heren,
In het Provincieblad wordt de beslissing van 24 april 2008 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende het aangepaste reglement betreffende de “subsidiëring van
grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de provincies Oost-vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland” bekend gemaakt.
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde voor kunst en cultuur
(get.) Gunter Pertry
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN

•
•
•

Gelet op de jarenlange samenwerking tussen de provincies West-Vlaanderen, OostVlaanderen en Zeeland;
Gelet op het “Reglement subsidiëring grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland”, goedgekeurd door de
Provincieraad van West-Vlaanderen op 23 december 2004;
Gelet op het advies van de vakgroep Cultuur van de Euregio Scheldemond, na evaluatie
van drie jaar toepassing van het reglement, om enkele wijzigingen in het reglement aan
te brengen;

•

Gelet op de Wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen van toepassing, alsook het Provinciaal Reglement inzake de
controle en de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van
reservevorming door de subsidietrekkers;

•
•

Gelet op artikels 2 en 42 van het provinciedecreet;
Op voorstel van de deputatie;

BESLUIT:
HET REGLEMENT SUBSIDIËRING GRENSOVERSCHRIJDENDE CULTURELE PROJECTEN
M.B.T. DE PROVINCIES OOST-VLAANDEREN, WEST-VLAANDEREN EN ZEELAND
WORDT VASTGESTELD ALS VOLGT:
Hoofdstuk 1 Doelstelling
Art. 1 Via dit subsidiereglement willen de provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en WestVlaanderen grensoverschrijdende culturele samenwerking stimuleren. Dit doen zij door
samenwerkingsprojecten financieel te ondersteunen.
Hoofdstuk 2 Begripsomschrijving
Art. 2 In dit reglement hebben deze begrippen volgende betekenis:
•

Project: een initiatief of activiteit met een zelfstandig karakter en zonder commerciële
doeleinden, dat in tijd, activiteiten en ruimte duidelijk is afgebakend, toegankelijk is
voor het publiek en waarmee een vooraf geformuleerd resultaat wordt beoogd. Een
project moet een zelfstandig karakter bezitten.

•

Culturele projecten: projecten die vallen onder één of meerdere deelterreinen:
o taal en letteren
o professionele podiumkunsten, dans, muziek, theater
o amateurkunst
o beeldende kunst en vormgeving, nieuwe media, architectuur
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o
o
o

cultureel erfgoed, musea, monumentenzorg, archeologie, geschiedenis
bibliotheekwerk
cultuureducatie en vormingswerk

•

Grensoverschrijdende projecten: projecten waarbij ten minste één partner uit Zeeland
en ten minste één uit West-Vlaanderen en/of uit Oost-Vlaanderen actief betrokken is.
Dit kan een gemeenschappelijk project zijn dat plaatsvindt in een van de betrokken
provincies of een uitwisselingsactiviteit zijn waarbij het project in de verschillende
provincies plaatsvindt.

•

Projectverantwoordelijke: de organisatie of het bestuur die de subsidieaanvraag, de
uitvoering en de financiële afrekening van het project beheert.

Hoofdstuk 3 Toepassingsgebied en voorwaarden
Art. 3 De projectverantwoordelijke en de partners binnen het project moeten beantwoorden
aan volgende criteria:
• een rechtspersoonlijkheid hebben
• een maatschappelijke zetel ofwel een vestiging hebben in een van de drie provincies
• de projectleider voert een boekhouding van het project waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Hoofdstuk 4 Aanvraag, procedure en afhandeling
Art. 4 Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de provincies,
kan de deputatie subsidies verlenen aan grensoverschrijdende culturele projecten.
Art. 5 Een subsidieaanvraag dient ten minste vier maanden vóór het aanvangen van het
project ingediend te worden, op het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend en
met een sluitende begroting.
De subsidieaanvraag moet ingediend worden bij het provinciebestuur waar de
projectveranwoordelijke zijn zetel of vestiging heeft.
De aanvragen voor subsidie zullen behandeld worden in volgorde van indiening en tot
uitputting van het krediet.
Art. 6 De subsidieaanvraag gebeurt op basis van een standaardaanvraagformulier.
Art. 7 De subsidieaanvraag wordt geadviseerd door de Vakgroep Cultuur van de Euregio
Scheldemond.
Art. 8 De Vakgroep houdt bij advisering rekening met:
• de mate waarin culturele uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking de
hoofddoelstellingen zijn van het project;
• de inpasbaarheid van het project in het beleid van de betrokken provincies;
• de inhoudelijke kwaliteit en relevantie van het project in zijn culturele, sociale en
geografische context;
• de originaliteit, de interdisciplinariteit en de professionele uitwerking van het culturele
project;
• de vernieuwende en experimentele aard van het project;
• de inspanningen voor de verruiming en de verdieping van het publieksbereik;
• de uitstraling en culturele meerwaarde van het project;
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•

de financiële onderbouwing van het project met financieringsplan en andere
inkomstenbronnen;

Art. 9 De beslissing van de respectieve provinciebesturen wordt binnen de drie maanden na
ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende subsidieaanvraag schriftelijk aan de
projectleider meegedeeld.
Hoofdstuk 5 Financiële voorwaarden en procedure
Art. 10 Voor subsidies komen in aanmerking: de totale kosten, zoals in de begroting van de
ingediende subsidieaanvraag opgenomen, met uitzondering van administratieve en
representatiekosten, verminderd met eventuele inkomsten.
Art. 11 De subsidie wordt betaald nadat de projectleider de nodige verantwoordingsstukken
heeft afgeleverd.
Art. 12 Binnen de vier maanden na afloop van het project moeten volgende
verantwoordingstukken worden ingediend bij het provinciebestuur waar de subsidieaanvraag
werd ingediend:
• een evaluatieverslag;
• een gedetailleerde afrekening van het project met een overzicht van de opbrengsten
en kosten met betalingsbewijzen;
• drie exemplaren van alle publicaties, promotiemateriaal en een persdossier;
• het verantwoordingsformulier met de daarop vermelde bijlagen.
Hoofdstuk 6 Controle en sancties
Art. 13 De begunstigde projectaanvrager verbindt zich ertoe om:
• de subsidie aan te wenden waarvoor ze bestemd is;
• controle te aanvaarden van daartoe door de provincies gemachtigde ambtenaren;
• de provincie(s) als subsidiërende overheid te vermelden in alle vormen van
communicatie over het project.
Art. 14 Het niet naleven van deze voorwaarden, onjuiste of onvolledige aanvragen en valse
verklaringen kunnen de gedeeltelijke of gehele terugvordering van deze subsidie tot gevolg
hebben.
Hoofdstuk 7 Slotbepalingen
Art. 15 Dit reglement gaat in op 1 juli 2008.
Art. 16 Met ingang van dit reglement vervalt het subsidiereglement inzake
grensoverschrijdende culturele projecten tussen de provincies Oost-Vlaanderen, WestVlaanderen en Zeeland, dat in voege was sinds 2005.
Art. 17 Voor de door de provincie Zeeland te verlenen subsidies in het kader van de
grensoverschrijdende samenwerking blijven onverkort de bepalingen van de vigerende
algemene subsidieverordening Zeeland van toepassing.
Brugge, 24 april 2008
De provinciegriffier,
Hilaire Ost

De voorzitter,
Jean de Bethune

36. Ministeriële Omzendbrief GPI 63 – Berekening van het ziektecontingent van het
personeel van de politiediensten.
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Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid - DPV/2008/OB/3/5
Brugge, 24 juni 2008
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 63 –
Berekening van het ziektecontingent van het personeel van de politiediensten.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2008 (blz. 32174 tem blz. 32183).

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 van 1 september 2008
37. Provinciaal reglement klachtenbehandeling
38. Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van
baangrachten
39. Omzendbrief BB-2008/07 aangaande het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen
40. Omzendbrief BB 2008/04 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008.
41. Omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008.
42. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de
studiebeurzen 2008-2009.
43. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 sexies betreffende de steun in personeelsleden
van de federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie.
44. Interministeriële Omzendbrief PLP 44 betreffende de procedure tot indiening
van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie.
45. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 juni
2008 voortgezet op 3 juli 2008.
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37. Provinciaal reglement klachtenbehandeling
Dienst en referte : Griffie
Brugge, 5 juni 2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in
het Bestuursmemoriaal, het besluit van de provincieraad van 5 juni 2008 tot vaststelling van
het Provinciaal Reglement betreffende de klachtenbehandeling

Met de meeste hoogachting
De provinciegriffier,

De gedeputeerde voor budget en
bestuurlijke organisatie,
(get.) Jan Durnez

(get.) Hilaire Ost

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Gelet op het provinciedecreet, in het bijzonder de artikelen 2, 42, 43, 190 en 191;
Overwegende dat het provinciedecreet een onderscheid maakt tussen een verplichte
eerstelijns (interne) klachtenbehandeling en een facultatieve tweedelijns
klachtenbehandeling;
Overwegende dat het bij de introductie van een systeem van klachtenbehandeling
aangewezen is om te starten met de eerstelijns (interne) klachtenbehandeling; dat de
uitwerking van een tweedelijns klachtenbehandeling via ofwel de inrichting van een eigen
ombudsdienst ofwel een overeenkomst met de Vlaamse ombudsman op dit moment als niet
prioritair wordt beschouwd;
Overwegende dat via dit reglement de eerstelijns klachtenbehandeling wordt geregeld; dat
deze eerstelijns klachtenbehandeling verplicht op ambtelijk niveau moet worden
georganiseerd en maximaal onafhankelijk van de diensten waarop de klachten betrekking
hebben;
Overwegende dat de eerstelijns klachtenbehandeling gesitueerd wordt in een ruimer kader
van openbaarheid, van gewijzigde relaties tussen burger en bestuur, van een
kwaliteitsdenken en tenslotte van meer rechtsbescherming voor de burger;
Gelet op het voorstel van de deputatie.
BESLUIT:
PROVINCIAAL REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING
HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSINGSGEBIED
Artikel 1:
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Dit reglement organiseert voor het provinciebestuur van West-Vlaanderen, op ambtelijk
niveau, een systeem voor de (eerstelijns)behandeling van klachten over de handelingen en de
werking van het provinciebestuur.
Artikel 2:
Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten die betrekking hebben op:
1°

de provinciale diensten,

2°

de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA’s) opgericht overeenkomstig het
provinciedecreet, die onder de rechtspersoonlijkheid van de provincie West-Vlaanderen
ressorteren,

3°

de (gewone) provinciebedrijven opgericht overeenkomstig de provinciewet, die onder de
rechtspersoonlijkheid van de provincie West-Vlaanderen ressorteren, en dit zolang zij nog
niet in overeenstemming zijn gebracht met het provinciedecreet (zie overgangsregeling
voorzien in artikel 266 provinciedecreet).

Een handeling van een persoon, werkzaam in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid
van een provinciale dienst, een intern verzelfstandigd agentschap of een (gewoon)
provinciebedrijf, wordt beschouwd als een handeling van deze dienst, dit agentschap of dit
provinciebedrijf.
Dit reglement is niet van toepassing op de behandeling van klachten die betrekking hebben
op de werking en de handelingen van:
1°

de provincieraad, de deputatie of hun leden;

2°

de autonome provinciebedrijven opgericht overeenkomstig de provinciewet en de extern
verzelfstandigde agentschappen opgericht overeenkomstig het provinciedecreet;

3°

VZW’s, verenigingen of andere rechtspersoon waarin de provincie vertegenwoordigd is of
waarvan zij lid is.

Artikel 3:
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1°

Klacht: een manifeste uiting van ontevredenheid (zowel mondeling, schriftelijk als
elektronisch) waarbij een natuurlijke persoon (individueel of in groep), een
rechtspersoon, of een andere overheid in de hoedanigheid van burger of bestuurde klaagt
bij het provinciebestuur over een door dit bestuur (al dan niet) verrichte handeling of
prestatie; een klacht heeft betrekking op een concrete handelswijze in een bepaalde
aangelegenheid, of een concrete toepassing van een bestaande regelgeving.
Algemene klachten over de regelgeving van de provincie, algemene klachten over het (al
dan niet) gevoerde beleid, klachten over beleidsvoornemens of verklaringen, worden niet
als een klacht in de zin van dit reglement beschouwd.
Meldingen van feiten die het provinciebestuur redelijkerwijze niet kon voorkomen,
informatievragen en suggesties, worden niet als een klacht in de zin van dit reglement
beschouwd. Meldingen, informatievragen en suggesties, worden behandeld volgens de
eigen inzichten van de betrokken dienst of het betrokken IVA of provinciebedrijf.

2°

Klachtenbehandelaar: het personeelslid van de dienst communicatie, of zijn vervanger,
aangeduid door de provinciegriffier, die de klacht registreert, opvolgt en hierover
rapporteert.
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3°

Managementteam: het managementteam, ingesteld overeenkomstig artikel 92 van het
provinciedecreet.

4°

Provinciale dienst: elke organisatorische eenheid zoals bepaald binnen het organogram
van de provinciale administratie, ongeacht de benaming ervan.

Artikel 4:
De klachten die het voorwerp uitmaken van bijzondere systemen of procedures, zoals o.m.
het kwaliteitsysteem binnen POVLT, het schoolreglement binnen de provinciale scholen of de
algemene verkoopvoorwaarden van Tinck worden bij voorrang behandeld overeenkomstig die
systemen. Enkel de klachten die niet gevat worden door die bijzondere systemen worden
behandeld overeenkomstig dit reglement.
Artikel 5:
Iedereen heeft het recht op een kosteloze, tijdige, behoorlijke en onpartijdige behandeling
van zijn klacht.
HOOFDSTUK 2 - WIJZE VAN INDIENEN EN REGISTRATIE VAN EEN KLACHT
Artikel 6:
Een klacht kan bij het provinciebestuur ingediend worden via een standaardformulier,
waarvan het model bepaald wordt door de deputatie.
Het indienen van dit standaardformulier kan:
1°

hetzij schriftelijk bij gewone brief gericht aan het provinciebestuur van West-Vlaanderen,
en geadresseerd op de zetel van de provincie zijnde het provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III-laan, 41 te 8200 Brugge;

2°

hetzij schriftelijk door afgifte aan het onthaal van het provinciehuis Boeverbos of het
communicatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein, 2 te 8000 Brugge;

3°

hetzij elektronisch via de website van het provinciebestuur.

Artikel 7:
§1. Een klacht die op een andere manier dan via het standaardformulier ter kennis wordt
gebracht van het communicatiecentrum Tolhuis wordt ook in ontvangst genomen
indien:
1° de identiteit en het adres van de klager bekend zijn, en
2° de klacht een omschrijving bevat van de feiten waartegen het gericht is.
§2.

Het personeelslid van het communicatiecentrum Tolhuis dat deze klacht in ontvangst
neemt, vult zelf op basis van de schriftelijke, mondelinge of elektronische verklaringen
van de indiener van de klacht het standaardformulier in, en stuurt dat (desgevallend
aangevuld met de schriftelijke of elektronische weergave van de klacht door de indiener
als bijlage) onverwijld door naar de klachtenbehandelaar.

Artikel 8:
Alle klachten die overeenkomstig artikel 6 en 7 van dit reglement zijn ingediend, worden
onverwijld opgenomen in een centraal register, opgemaakt en bijgehouden door de
klachtenbehandelaar.
HOOFDSTUK 3 - KLACHTENBEHANDELING
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Artikel 9:
Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld en uiterlijk binnen de 45 kalenderdagen, te
rekenen vanaf de dag van de registratie van de klacht. De provinciegriffier, het
managementteam en de klachtenbehandelaar, nemen bij de behandeling van de klachten een
strikte neutraliteit en onpartijdigheid in acht, die maximaal onafhankelijk is van de provinciale
dienst, het IVA of het provinciebedrijf waarop de klacht betrekking heeft. Zij kunnen geen
instructies krijgen over de wijze waarop zij de klacht inhoudelijk behandelen.
Artikel 10:
Mogelijke resultaten van de klachtenbehandeling zijn:
1° onontvankelijk
2° ontvankelijk en ongegrond
3° ontvankelijk, gegrond en opgelost
4° ontvankelijk, gegrond, maar onopgelost (waaronder niet op te lossen via de
klachtenbehandeling).
Artikel 11:
Een klacht is onontvankelijk in de volgende gevallen:
1°

wanneer het geen klacht betreft, in de zin van dit reglement

2°

wanneer de klacht geen betrekking heeft op een dienst, een gewoon provinciebedrijf of
een IVA van de provincie in de zin van artikel 2 van dit reglement;

3°

indien de klacht betrekking heeft op feiten:
a. waarover reeds vroeger een klacht door de indiener werd ingediend, die al werd
behandeld conform dit klachtenreglement;

4°

b.

die langer dan een jaar vóór de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden;

c.

waarover (nog) niet alle georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden
werden aangewend of waarover een jurisdictioneel beroep aanhangig is;

d.

die onvoldoende duidelijk zijn omschreven;

indien het belang van de klager kennelijk onvoldoende is.

5° indien de klacht anoniem is ingediend, namelijk zonder vermelding van de identiteit en het
adres van de klager.
Artikel 12:
§1. De klachtenbehandelaar kan, eventueel zonder dat daartoe een nader onderzoek nodig is,
of na de nodige inlichtingen daarvoor te hebben ingewonnen, oordelen dat een klacht
kennelijk onontvankelijk of kennelijk ongegrond is.
§2. In voorkomend geval deelt de klachtenbehandelaar binnen de tien kalenderdagen de
onontvankelijkheid en de redenen daarvoor mee aan de klager.
§3. Indien de klacht kennelijk onontvankelijk is omdat hij niet gericht is tegen een dienst,
een gewoon provinciebedrijf of een IVA van de provincie wordt aan de klager meegedeeld
voor wie hij vermoedelijk bedoeld is, indien dit duidelijk te achterhalen is. Desgevallend
kan de klacht daarenboven door de klachtenbehandelaar zelf doorgestuurd worden naar
deze (bestuurs)instantie, wat eveneens aan de klager wordt meegedeeld.
§4. Indien de klacht onontvankelijk is omdat de feiten onvoldoende duidelijk zijn omschreven
of omdat het belang van de klager als kennelijk onvoldoende wordt geacht, wordt aan de
klager meegedeeld dat hij de nodige verduidelijking kan geven.
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Artikel 13:
In de overige gevallen wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de tien kalenderdagen
door de klachtenbehandelaar (schriftelijk of via elektronische weg) kennis gegeven van de
ontvangst van de klacht aan de persoon die de klacht indiende, met de mededeling dat die
klacht geregistreerd is, dat zal nagegaan worden of de klacht ontvankelijk is, en zo ja, dat hij
zal onderzocht worden. De termijnen voor de klachtenbehandeling worden meegedeeld.
Artikel 14:
Onverwijld na de registratie verstuurt de klachtenbehandelaar de klacht tegelijkertijd door
naar het diensthoofd van de dienst of het hoofd van het intern verzelfstandigde agentschap of
gewoon provinciebedrijf waarop de klacht betrekking heeft en naar de provinciegriffier .
Artikel 15:
Het diensthoofd of hoofd van het IVA of het provinciebedrijf, formuleert na onderzoek, waarbij
alle informatie kan worden ingewonnen, een gemotiveerd voorstel van antwoord over de
ontvankelijkheid en, indien ontvankelijk, over de gegrondheid van de klacht. Indien de klacht
gegrond is, wordt zo mogelijk een oplossing voorgesteld.
Artikel 16:
§1. Het ontwerp van antwoord wordt, binnen de termijn die door de klachtenbehandelaar bij
het doorsturen van de klacht werd bepaald, tegelijkertijd bezorgd aan de
provinciegriffier en aan de klachtenbehandelaar.
§2.

De provinciegriffier oordeelt of het voorstel van antwoord van het diensthoofd of het
hoofd van het IVA kan bijgetreden worden, of als dit antwoord herzien of aangevuld
dient te worden en deelt dit onverwijld mee aan de klachtenbehandelaar en aan het
diensthoofd.

Artikel 17:
In afwijking van het voorgaande wordt een klacht die betrekking heeft op de provinciegriffier,
de griffie, of een personeelslid hiervan door de klachtenbehandelaar toegestuurd aan de leden
van het managementteam. Het managementteam, met uitsluiting van de provinciegriffier en
het hoofd van de dienst griffie, formuleert een antwoord en bezorgt dit aan de
klachtenbehandelaar.
Artikel 18:
Na ontvangst van het antwoord deelt de klachtenbehandelaar aan de indiener van de klacht
onverwijld mee wat het resultaat van de klacht is en welk gevolg aan de klacht werd gegeven.
Artikel 19:
Zodra het provinciebestuur, lopende de procedure, aan de klacht tegemoet gekomen is naar
tevredenheid van de klager, vervalt de verplichting tot het verder behandelen van de klacht
volgens de bepalingen van dit reglement.
HOOFDSTUK 4 - RAPPORTERING
Artikel 20:
§1. Het managementteam superviseert de klachtenbehandeling, en kan daartoe alle nodige
of nuttige maatregelen treffen.
§2.

De klachtenbehandelaar staat in voor een periodieke of ad hoc rapportering aan het
managementteam en de deputatie, met het oog op de eventuele bijsturing van het
beheer van de diensten.
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In het bijzonder distilleert de klachtenbehandelaar de weerkerende klachten en tendensen,
formuleert generieke suggesties voor de verbetering van de dienstverlening en doet
voorstellen voor de stroomlijning van de dienstverlening.
HOOFDSTUK 5 - SLOTBEPALINGEN
Artikel 21:
Dit reglement wordt bij dienstorder meegedeeld aan de personeelsleden van de provinciale
diensten, de (gewone) provinciebedrijven en de intern verzelfstandigde agentschappen
(IVA’s) die onder de rechtspersoonlijkheid van de provincie West-Vlaanderen ressorteren.
Artikel 22:
Dit reglement treedt in werking op 1 september 2008.
Brugge,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost
38. Provinciale
baangrachten

De voorzitter,
(get.) Jean de Bethune
stedenbouwkundige

verordening

inzake

het

overwelven

van

Dienst en referte : Dienst Vergunningen/Sectie R.O./Nr. 07-01-PR
Brugge, 6 augustus 2008
Aan de gemeentebesturen
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van
baangrachten goedgekeurd in de Provincieraad van 24 april 2008.
Met de meeste hoogachting,
De Provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde,
(get.) Patrick Van Gheluwe
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de
onbevaarbare waterlopen;
Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu;
Gelet op de artikelen 55 en 56 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van
de ruimtelijke ordening;
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Gelet op de doelstellingen van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal
waterbeleid met bijzondere aandacht voor de toepassing van het principe ‘ruimte voor water’;
Gelet op het provinciedecreet van 9 december 2005, in het bijzonder op art. 2 en 42,
Gelet op het Besluit van 21 november 2003 van de Vlaamse Regering houdende maatregelen
ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 31 juli
1996 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van
openbare riolering en individuele voorbehandelingsinstallaties;
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 23
maart 1999 met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de
herwaardering van grachtenstelsels;
Gelet op de uitvoering van de cluster water van de samenwerkingsovereenkomst 2002-2004
en volgende, en de daarbij noodzakelijke uitwerking van een strikte reglementering voor het
inbuizen van baangrachten;
Gelet op het gunstig voorwaardelijk gunstig advies van de Procoro van 7 februari 2008, en het
gunstig advies van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van 8 februari 2008;
dat de voorwaarden van de Procoro luiden als volgt:
artikel 5 en 6 juridisch te screenen en te verfijnen om interpretatieproblemen te voorkomen
(bv voorwaarden kunnen bij de vergunning maar niet bij de aanvraag, moet kleiner diameter
zijn in plaats van groter, …)
de voorziene compensatie voor het inbuizen van baangrachten moet ter plekke gebeuren
Dat wat de eerste voorwaarde betreft gesteld kan worden dat de gevraagde verfijning dat
voorwaarden kunnen bij de vergunning maar niet bij de aanvraag, eerder een taalkundige
discussie betreft, maar dat voor alle duidelijkheid de aanhef van artikel 5 gewijzigd kan
worden als volgt:“Om in aanmerking te komen voor een stedenbouwkundige vergunning
moeten de werken voldoen aan de volgende voorwaarden:”;
Dat een kleinere diameter niet overwogen kan worden: die gaat in tegen het doel van de
verordening en zou het bottleneck-effect van de overwelving vergroten; dat de verplichting
voor de vergunningverlenende overheid om de noodzaak voor een grotere diameter (die
duurder is) te motiveren, daarentegen een bescherming voor de aanvrager is;
Dat de tweede voorwaarde oplegt dat de voorziene compensatie ter plekke moet gebeuren;
dat dit de logica zelve is, maar dat de duidelijkheid vraagt dat artikel 5 b) vierde lid in die zin
wordt aangepast;
Overwegende dat door het overwelven van baangrachten de bergingscapaciteit wordt
verkleind en het hemelwater versneld wordt afgevoerd;
Overwegende dat door het overwelven van baangrachten het hemelwater de mogelijkheid
ontnomen wordt om in de bodem te infiltreren en daardoor de verdroging in de hand wordt
gewerkt;
Overwegende dat door de grote hoeveelheid hemelwater die terecht komt in het
rioleringsstelsel voor afvalwater, de vuilvracht sterk verdund wordt en de zuiveringsstations
daardoor niet optimaal kunnen renderen;
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Overwegende dat de grachten een ecologische functie kunnen hebben, o.a. in het kader van
de nazuivering van gezuiverd afvalwater en verontreinigd hemelwater;
Gelet op de toelichtingsnota van de Deputatie;
BESLUIT:
PROVINCIALE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HET OVERWELVEN
VAN BAANGRACHTEN
HOOFDSTUK 1 : DEFINITIES
Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
Baangracht : gracht die parallel loopt met een weg en als prioriteit heeft het hemelwater van
de weg en van aanpalende percelen op te vangen en af te voeren
Decreet : Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
HOOFDSTUK 2 : VERBODSBEPALING
Artikel 2
Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen. Het is eveneens verboden
afvalwaterleidingen aan te sluiten op de overwelving of inbuizing.
HOOFDSTUK 3 : STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Artikel 3
Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning baangrachten overwelven
of inbuizen. Bouwwerken en installaties die de infiltratie van water in baangrachten
tegenwerken zijn vergunningsplichtig.
Artikel 4
De stedenbouwkundige vergunning kan enkel verleend worden met het doel om toegang te
verlenen tot een perceel of voor werken van algemeen belang, zoals bedoeld in artikel 103
van het decreet.
Artikel 5
Om in aanmerking te komen voor een stedenbouwkundige vergunning moeten de werken voldoen
aan de volgende voorwaarden:
a) De overwelving of inbuizing mag de goede afwatering van derden niet wijzigen of in het gedrang
brengen.
b) Er mag slechts één overwelving of inbuizing per kadastraal perceel zijn, of, indien meerdere
kadastrale percelen door gebruik één geheel vormen, slechts één overwelving of inbuizing voor
het geheel van die percelen, tenzij de aanvrager kan aantonen dat meer dan één overwelving
redelijkerwijze noodzakelijk is voor het normale gebruik van de gronden.
De lengte van de overwelving of inbuizing mag maximaal vijf meter bedragen.
De
vergunningverlenende overheid kan een afwijking op de maximale lengte toestaan om één van
de volgende redenen :
- voor werken van algemeen belang
- omwille van redenen van gezondheid of veiligheid voor de bewoners van de woning waarvoor
de overwelving wordt aangelegd
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- indien de breedte van vijf meter niet volstaat om toegang te verlenen tot het betreffende
perceel of percelen
De aanvrager dient de noodzakelijkheid van afwijking van de maximale lengte uitdrukkelijk te
motiveren.
Het feit dat de toegang tot het perceel gebruikelijk moet dienen voor andere voertuigen dan
personenwagens en lichte bestelwagens, geldt als voldoende motivering om af te wijken tot 7,5
meter. Indien uit een gemotiveerde aanvraag blijkt dat 7,5 meter niet volstaat, kan de
vergunningverlenende overheid hier eveneens van afwijken.
Elke overwelving of inbuizing van meer dan vijf meter moet vergezeld gaan van compenserende
maatregelen ter plaatse die de infiltratie van hemelwater blijvend mogelijk maken, zoals een
greppel, geperforeerde buizen, waterdoorlatende verhardingen.
c) De overwelving of inbuizing moet een minimale diameter hebben van 400 mm, tenzij de
vergunningverlenende overheid mits motivatie een grotere diameter noodzakelijk acht.
d) De buizen moeten geplaatst worden in een volledig ontruimde grachtbodem. Bij de plaatsing
mag geen schade worden toegebracht aan de grachtkanten en de nutsleidingen. De overgang
van het open grachtprofiel naar de overwelving of inbuizing moet zo afgewerkt worden dat
uitspoeling niet mogelijk is.
Artikel 6
De vergunningverlenende overheid kan enerzijds strengere voorwaarden opleggen, o.a. een grotere
diameter, en anderzijds ook bijkomende voorwaarden opleggen, o.a. met betrekking tot de
aanvulling van de sleuf rond de inbuizing, het voorzien van kopmuren en het voorzien van
inspectieschouwen.
De vergunninghouder of zijn rechtsopvolger is verantwoordelijk voor de goede staat en werking van
de overwelving. Hij is verplicht de overwelving of inbuizing te ruimen en vrij te houden van alle
obstakels die een goede afwatering verhinderen. Hij is eveneens verplicht, in geval er geen
verharding wordt voorzien over de overwelving of de inbuizing, de wegberm in een goede staat te
onderhouden zodat steeds een gelijkaardig dwarsprofiel van de berm met de weg wordt
aangehouden.
HOOFDSTUK 4 : ANDERE VERGUNNINGEN EN MACHTIGINGEN
Artikel 7
Het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning ontslaat de aanvrager niet van de verplichting
alle andere noodzakelijke vergunningen en machtigingen te bekomen.
HOOFDSTUK 5 : SLOTBEPALINGEN
Artikel 8
Overtredingen van deze stedenbouwkundige verordening worden bestraft volgens Titel V van het
Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Artikel 9
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen deze verordening aanvullen en strengere
normen opleggen.
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.
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Artikel 10
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na bekendmaking van
de goedkeuringsbeslissing van de Vlaamse regering in het Belgisch Staatsblad.
Aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning waarvan het ontvangstbewijs is afgeleverd voor de
datum van inwerkingtreding van de verordening, zijn vrijgesteld van de toepassing van de
verordening.
Brugge, 24 april 2008
De Provinciegriffier,
(get.)
Hilaire OST

De Voorzitter,
(get.)
Jean DE BETHUNE

39. Omzendbrief BB-2008/07 aangaande het decreet betreffende de vestiging, de
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
Dienst en referte : Vl. Gem. II/2/08/990/AZ
Brugge, 04 augustus 2008
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-2008/07 van
18 juli 2008 aangaande het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.
De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven.

Met de meeste hoogachting
Paul Breyne,
Gouverneur
Omzendbrief BB2008/07 van 18 juli 2008 aangaande het decreet betreffende de
vestiging , de invordering en de geschillenproceduren van provincie- en
gemeentebelastingen.
Aan de provinciegouverneurs
Ter kennisgeving: aan de colleges van burgemeester en schepenen
Mevrouw de gouverneur,
Mijnheer de gouverneur,
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Het decreet betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van
provincie- en gemeentebelastingen werd bekrachtigd op 30 mei 2008.
Voor de gemeenten van het Vlaamse gewest vervangt dit decreet de wet van 24 december
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
De voornaamste wijzigingen, vergeleken met de wet zijn:
- de controlemogelijkheden zijn uitgebreid
- er kan een administratieve boete opgelegd worden
- de geschillenprocedure is uitgewerkt in het decreet
- de bezwaartermijn is teruggebracht tot drie maanden
- de hoorplicht is vereenvoudigd:
o de belastingschuldige moet vragen om gehoord te worden
o het horen kan gedelegeerd worden.
Het decreet wordt hierna nader toegelicht, met de nadruk op de wijzigingen.
1. Toepassingsgebied
Het decreet is enkel toepasselijk op de eigen belastingen van de provincies en de gemeenten.
De vestiging, de invordering en de geschillenbeslechting van aanvullende belastingen en
opcentiemen volgen de regeling van de hoofdbelasting.
2. Definities
2.1 De deputatie als bevoegde overheid
Artikel 3 van het decreet definieert de betekenis van twee begrippen specifiek voor dit
decreet: vertegenwoordiger, of degene die bevoegd is om de belastingschuldige te
vertegenwoordigen en de bevoegde overheid, hetzij het college van burgemeester en
schepenen voor gemeentebelastingen en de deputatie voor provinciebelastingen. Merk op dat
nu ook voor provinciebelastingen het uitvoerend orgaan is aangeduid als bevoegde overheid,
dit naar analogie met de regeling voor de gemeente. Bevoegde overheid is nu dus de
deputatie.
2.2 Aanslagjaar in plaats van dienstjaar
Inzake belastingen wordt meestal gesproken van het aanslagjaar. Dat is het jaar waarop de
belasting betrekking heeft. Inzake gemeentebelastingen was de term dienstjaar tot nu toe
gebruikelijk. Dat was de term die zowel in de Nieuwe Gemeentewet als in de boekhouding
werd gebruikt. Artikel 145 van het gemeentedecreet heeft de term “dienstjaar” echter niet
hernomen maar spreekt van financieel boekjaar. Het is meest logisch dat inzake gemeenteen provinciebelastingen voortaan ook gesproken wordt van het aanslagjaar.
2.3 Belastingschuldige - belastingplichtige
De beide begrippen worden gebruikt in het decreet, elk met hun specifieke betekenis. De
belastingplichtige is degene in wiens hoofde de belasting wordt gevestigd, degene op wie de
belasting toepasselijk is. De belastingschuldige is degene die de belasting moet betalen. Het is
de belastingplichtige die op het kohier wordt vermeld (art. 3, §2), het is de belastingplichtige
die in de procedure van de ambtshalve vestiging wordt aangeschreven (art. 7), maar het is de
belastingschuldige die bezwaar kan indienen (art. 9) tegen de belastingaanslag.
In de meeste gevallen vallen die begrippen samen.
2.4 Onderscheid contantbelastingen – kohierbelastingen
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Dit hoofdonderscheid is gebaseerd op de wijze van inning van de belasting: kohierbelastingen
worden op een kohier gebracht, contantbelastingen worden onmiddellijk geïnd tegen afgifte
van een betalingsbewijs.
3. Contantbelastingen
Contantbelastingen worden onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs (art. 5,
§1).
De contantbelasting is onmiddellijk eisbaar.
Het bezwaarschrift tegen een contantbelasting moet, conform artikel 9, §1, worden ingediend
binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning.
In het advies van de Raad van State bij het ontwerpdecreet werd gewaarschuwd voor een
mogelijke schending van het gelijkheidsbeginsel tussen contant- en kohierbelastingen en dit
betreffende de kennisgeving van de regels van het bezwaarrecht. Bij kohierbelastingen
moeten die regels en gegevens verplicht vermeld worden op het aanslagbiljet.
Bij contantbelastingen zouden die regels en de contactgegevens kunnen vermeld worden op
het afgiftebewijs. Vooral om de administratieve lasten en de kosten niet onnodig te verzwaren
is er nochtans voor geopteerd om deze verplichting niet op te leggen. Wegens de specifieke
aard van contantbelastingen is dit ook niet nodig: bij de betaling is er doorgaans immers een
direct contact met de belastingplichtige zodat bezwaren bij die gelegenheid al kunnen worden
uitgeklaard of zodat indien nodig dan op de regels van de bezwaarprocedure kan worden
gewezen. Bovendien gaat het bij contantbelastingen heel vaak over kleine bedragen en zou
het in die gevallen onverantwoord zijn om de administratieve last en de administratieve kost
onnodig te verzwaren.
Uiteraard doen de gemeenten en provincies er wel goed aan om het bezwaarrecht in de mate
van het mogelijke onder de aandacht te brengen van de belastingschuldige. Dit zou
bijvoorbeeld kunnen door de regels en contactgegevens toch te vermelden op het
afgiftebewijs of door een foldertje ter beschikking te leggen bij degene die de
contantbelasting int, waarin de regels en de nodige contactgegevens zijn vermeld.
Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, wordt de belasting een kohierbelasting: ze
wordt dit door opname in een kohier en krijgt vanaf dan alle kenmerken van een
kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een
bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet (art. 4, §5).
Merk ook op dat de aangifteplicht niet meer mogelijk is bij contantbelastingen. Hiermee heeft
men mogelijke begripsverwarring tussen vergunningsplicht en fiscale aangifteplicht willen
vermijden. Dat bleek vroeger wel eens voor te komen.
4. Kohierbelastingen
4.1 Elementen van het kohier
Het kohier is een authentieke akte en de wettelijke titel voor de invordering van de belasting.
Het moet dus al de elementen bevatten die noodzakelijk zijn om de belastingschuld en de
belastingplichtige onbetwistbaar te kunnen identificeren. Het decreet vermeldt in artikel 4,
§2:
1° de naam van de provincie of van de gemeente die de belasting heeft gevestigd;
2° de voornaam, achternaam of maatschappelijke benaming en het adres van de
belastingplichtige;
3° de datum en benaming van het reglement krachtens welke de belasting is gevestigd;
4° het belastbaar feit, de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het
aanslagjaar waarop de belasting betrekking heeft;
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5° het nummer van het kohierartikel;
6° de datum van uitvoerbaarverklaring.
De kohieren worden door de bevoegde overheid vastgesteld en uitvoerbaar verklaard ten
laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.
Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs overgezonden aan de financieel beheerder die
onverwijld zorgt voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de
belastingschuldige (art. 4, §3).
4.2 Elementen van het aanslagbiljet
Het aanslagbiljet is het communicatiemiddel tussen de overheid en de belastingschuldige.
Behalve de elementen vermeld op het kohier moet het dus alle noodzakelijke gegevens
bevatten om de belastingschuldige toe te laten gebruik te maken van zijn bezwaarrecht. Het
decreet vermeldt in artikel 4, §3:
1° de verzendingsdatum van het aanslagbiljet;
2° de uiterste betalingsdatum;
3° de termijn waarbinnen een bezwaarschrift kan worden ingediend, de benaming, het adres
en de contactgegevens van de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift te ontvangen,
evenals de vermelding dat de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger die wenst gehoord
te worden, zulks uitdrukkelijk moet vragen in het bezwaarschrift.
Het reglement of een samenvatting van het reglement op basis waarvan de belasting is
gevestigd, wordt op het aanslagbiljet afgedrukt of wordt als bijlage toegevoegd.
Gezien een hoorzitting voortaan enkel georganiseerd wordt indien de belastingschuldige of
zijn vertegenwoordiger erom heeft gevraagd in zijn bezwaarschrift (zie art. 9, §4), is het
nodig dat deze mogelijkheid wordt vermeld op het aanslagbiljet.
Behalve het postadres moet het aanslagbiljet ook het faxnummer en het e-mailadres
vermelden waarnaar bezwaarschriften kunnen worden gestuurd, indien de bevoegde overheid
in deze mogelijkheid van bezwaarindiening voorziet (art. 9).
4.3 Invordering
Enkel in een belastingverordening inzake kohierbelastingen kan voorzien worden in een
verplichting van aangifte (art. 4, §4). Dit was niet zo onder de wet van 24 december 1996.
De rechten, vastgesteld in de kohieren, worden boekhoudkundig verbonden aan de
ontvangsten van het financieel boekjaar waarin ze uitvoerbaar werden verklaard (art. 4, §5).
De kohierbelasting wordt betaald binnen twee maanden na de verzending van het
aanslagbiljet (art. 4, §6).
4.4 Ambtshalve vestiging
Deze werkwijze geldt enkel indien de belastingverordening de aangifteplicht voorziet.
Artikel 7 van het decreet regelt de wijze waarop de belasting ambtshalve kan gevestigd
worden. In tegenstelling tot wat de wet van 24 december 1996 bepaalde, gaat het nu om een
mogelijkheid, geen verplichting: de bevoegde overheid oordeelt, naargelang de
noodwendigheden van het geval, of ze van die mogelijkheid gebruik maakt.
Indien niet van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt moet de voorgeschreven procedure
niet gevolgd worden maar bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de aanslagtermijn dus
ook niet en kan evenmin een belastingverhoging conform artikel 7, §2 worden opgelegd.
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De werkwijze bij ambtshalve vestiging is behouden zoals zij reeds geregeld was door de wet
van 24 december 1996 en die toen reeds gebaseerd was op de analoge procedure in het
Wetboek van Inkomstenbelastingen.
De laatste alinea van artikel 7, §1 onderstreept uitdrukkelijk dat de bewijslast bij ambtshalve
vestiging, wordt omgekeerd, eveneens naar analogie met het Wetboek van
Inkomstenbelastingen (art. 352).
Zoals vroeger voorziet artikel 7, §2 dat de ambtshalve gevestigde belasting kan verhoogd
worden en dat de verhoging niet hoger mag zijn dan het dubbele van de belasting.
5. Controle- en onderzoeksmogelijkheden
Artikel 5 verleent de bevoegdheid tot het stellen van alle nodige fiscale onderzoeks- en
controleverrichtingen in verband met de toepassing van de belastingverordening en de
bepalingen, vermeld in de artikelen 6 en 7.
In de vroegere wet was de controlebevoegdheid beperkt tot overtredingen van de
aangifteplicht.
De bevoegde personeelsleden, van de gemeente voor gemeentebelastingen, van de provincie
voor provinciebelastingen, moeten daartoe speciaal worden aangesteld door respectievelijk
het college van burgemeester en schepenen en de deputatie.
Het kunnen zowel personeelsleden in statutair of in contractueel verband zijn.
Het proces-verbaal dat deze personeelsleden opmaken heeft bewijskracht tot bewijs van het
tegendeel. Hierdoor wordt er een bijzondere bewijswaarde aan verleend zodat het
controlerend personeelslid een bevoorrechte getuigenis kan leveren die de rechter niet naast
zich kan neerleggen, tenzij het tegendeel bewezen wordt. De bewijslast wordt dus verlegd
van de overheid naar de belastingplichtige.
Artikel 6 regelt de bevoegdheden van de controlerende personeelsleden bedoeld in artikel 5.
Merk op dat de verplichting tot het voorleggen van boeken en bescheiden niet alleen geldt
voor de belastingplichtigen, maar ook voor derden, met name voor iedereen die over
dergelijke boeken of bescheiden zou beschikken.
Zoals vroeger beschikken de controlerende personeelsleden over een speciaal toegangsrecht,
eventueel mits machtiging van de politierechter. Een machtiging is niet nodig indien uit vrije
wil toegang wordt verleend. Het spreekt voor zich dat in dit verband geen enkel misbruik
vanwege de controlerende personeelsleden kan worden aanvaard.
6. Administratieve geldboete
Artikel 8 voorziet een nieuwigheid: ingevolge dit artikel kunnen ook andere overtredingen dan
deze op de aangifteplicht gesanctioneerd worden met een administratieve boete.
De gemeenteraad bepaalt eventueel de aard van de overtreding en het bedrag van de
bijhorende boete.
De boete mag niet meer dan 500 € bedragen.
Als een overtreding met een belastingverhoging wordt
administratieve boete worden opgelegd voor die overtreding.

gestraft,

kan

geen

extra

De weigering om mee te werken aan een fiscale controle of de weigering om boeken of
bescheiden voor te leggen zijn voor de hand liggende voorbeelden.
Deze mogelijkheid bestaat ook ten aanzien van derden, niet- belastingplichtigen.
De boete wordt gevestigd en ingevorderd volgens dezelfde regels als deze die gelden inzake
de kohierbelastingen: de bepalingen van artikel 4, §§ 2, 3 en 6 zijn mutatis mutandis van
toepassing.
Die regeling geldt ook voor derden, niet-belastingplichtigen die een boete krijgen,
bijvoorbeeld omdat ze weigeren mee te werken aan een fiscale controle.
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Om de eventuele bewijsvoering achteraf te vergemakkelijken is het zeker aan te raden dat,
waar mogelijk, een schriftelijke verwittiging wordt gegeven vooraleer de boete wordt
opgelegd.
De boete moet dus in een kohier worden opgenomen, dat de noodzakelijke gegevens voor
identificatie bevat.
Een “aanslagbiljet” wordt aan de overtreder toegezonden: de geldboete moet betaald worden
binnen twee maanden na toezending.
Ook het recht van bezwaar en de bezwaarprocedure zoals geregeld in artikel 9 van het
decreet is van toepassing. Ook hier moet het “aanslagbiljet” de regels voor het indienen van
een geldig bezwaar en de nodige contactgegevens vermelden. (cfr. art. 4, §3).
7. Geschillenprocedure
De bezwaarprocedure is uitgebreid geregeld in artikel 9 van het decreet. De volledige regeling
is opgenomen: er is geen verdere uitvoeringsmaatregel meer nodig. Het decreet vervangt dus
ook 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.
De procedure verloopt nog steeds volgens het stramien van vroeger maar met deze
belangrijke wijzigingen of nuanceringen:
- inzake provinciebelastingen is de deputatie de bevoegde overheid en niet meer de
gouverneur
-

de bezwaartermijn wordt teruggebracht tot drie maanden te rekenen vanaf de derde
kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. De recente
verlenging van deze termijn tot zes maanden, in artikel 371 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen dat tot vóór de inwerkingtreding van dit decreet ook gold voor
provincie- en gemeentebelastingen, is dus niet overgenomen. Een dergelijke lange
bezwaartermijn is niet nodig voor provincie- en gemeentebelastingen die doorgaans
toch eenvoudiger zijn dan de diverse federale inkomstenbelastingen. Bovendien houdt
een te lange termijn het invorderingsrecht van het lokaal bestuur onnodig lang in
onzekerheid. (art. 9, §1, tweede lid)
- Voortaan kunnen bezwaren ook via duurzame drager (elektronische informatiedrager,
fax of e-mail,…) worden ingediend indien de bevoegde overheid in deze mogelijkheid
voorziet. In dat geval moeten die mogelijkheden, en de gepaste contactgegevens, op
het aanslagbiljet vermeld worden. Desgewenst kan de bevoegde overheid beslissen dat
deze wijze van bezwaar indienen enkel aanvaard wordt met een systeem dat
identificatie en authentificatie garandeert, bijvoorbeeld via de elektronische
identiteitskaart of het gebruik van een token, zoals het Vlaamse gewest dat heeft
ingevoerd voor de onroerende voorheffing (art. 9, §1, derde lid).
-De hoorzitting moet niet meer verplicht voor elk bezwaar worden georganiseerd maar
enkel indien de belastingschuldige er uitdrukkelijk om gevraagd heeft bij het indienen
van zijn bezwaar (art. 9, §4)..
- De bevoegde overheid hoeft de hoorzitting niet zelf te houden maar kan deze taak
delegeren. Ze kan daarvoor een lid aanduiden (een schepen / een gedeputeerde) of
zelfs een personeelslid (art. 9, §4, tweede lid).
-Mededeling van datum en uur van de hoorzitting hoeft niet bij aangetekende brief: het
kan bij gewone brief, elektronisch of zelfs telefonisch.
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-Zoals vroeger handelt de bevoegde overheid bij het behandelen van het bezwaar als
administratieve overheid (art. 9, §1). Zij moet dus geen uitspraak doen over bezwaren
die de wettigheid van de verordening betreffen. Artikel 159 van de grondwet is op haar
niet toepasselijk.
-De beslissingstermijn voor de bevoegde overheid bedraagt zes maanden, eventueel te
verlengen met drie maanden in geval van ambtshalve vestiging. Het is een indicatieve
termijn: redelijkerwijs moet de bevoegde overheid erin slagen om binnen die termijn
een uitspraak te doen. Overschrijding ervan heeft enkel tot gevolg dat de
belastingschuldige de betwisting aan de bevoegdheid van de bevoegde overheid kan
onttrekken door ze aan de rechtbank van eerste aanleg voor te leggen conform artikel
10 (art. 9, §5).
-De beslissing van de bevoegde overheid moet met een aangetekende brief worden
betekend aan de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger. Daarin moet worden
gewezen op de beroepsmogelijkheden:
Tegen de administratieve beslissing kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank van
eerste aanleg van het rechtgebied waarin de belasting gevestigd werd, dus naargelang
het geval bij :
o Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, Justitiepaleis, Poelaertplein 1, 1000
Brussel
o Rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Smoldersplein 5, 3000 Leuven
o Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen
o Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, Thonissenlaan 75, 3500 Hasselt
o Rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401A, 9000 Gent
o Rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge
De termijn voor het indienen van een beroep bedraagt drie maanden na de
kennisgeving van de beslissing. Wanneer het beroep niet binnen die termijn is
ingediend is de beslissing van de bevoegde overheid onherroepelijk.
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden
ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie
ingesteld worden.
De vormen en termijnen, en de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen,
zijn dezelfde als die voor rijksbelastingen en gelden voor alle betrokken partijen.
Aangezien het Wetboek van de Inkomstenbelastingen niet voorziet in specifieke
termijnen, gelden de gewone termijnen zoals bepaald in het gerechtelijk Wetboek: één
maand vanaf de betekening van het vonnis voor het aantekenen van verzet (art.
1048) of beroep (art. 1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden
beslissing voor de voorziening in cassatie (art. 1073).
De artikelen 1385decies en 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek zijn van
toepassing.
-De beslissing omtrent het bezwaar wordt ook ter kennis gebracht van de financieel
beheerder. Het is immers hij die moet instaan voor de invordering van de belasting, de
eventuele terugbetaling, de stuiting van de verjaring.
-Ingevolge het laatste lid van artikel 9 kan de bevoegde administratieve overheid niet
meer terugkomen op een uitspraak nadat de termijn voor het indienen van een beroep
bij de rechtbank, verstreken is.
8. Verwijzingsregel
Artikel 11 van het decreet bevat de gebruikelijke verwijzingsregel naar het Wetboek van
Inkomstenbelastingen voor de eerder technische regeling van de vestiging en invordering.
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Er is de voorkeur gegeven aan de verwijzing naar het W.I.B. boven een eigen decretale
regeling omdat op deze manier meer coherentie in het fiscaal recht en in de interpretatie
ervan wordt bereikt. De gebruikelijke procedures kunnen op deze manier behouden blijven.
De verwijzing betreft nu ook hoofdstuk 6 van Titel VII van het Wetboek: de uitbreiding is
vooral bedoeld om de hervestiging van vernietigde aanslagen, conform de artikelen 355 en
356 van het W.I.B., ook toe te laten inzake provincie- en gemeentebelastingen.
Artikel 355 W.I.B laat toe dat een aanslag die nietig verklaard is door de bevoegde overheid
omdat hij niet overeenkomstig de wettelijke regels werd gevestigd, opnieuw wordt gevestigd
ten name van de belastingschuldige, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag
gestelde termijn reeds is verlopen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum waarop de beslissing van de bevoegde overheid niet meer voor de rechter
kan worden gebracht.
Het betreft hier een herstellende aanslag waarbij de fiscale administratie de mogelijkheid of
zelfs de verplichting krijgt om eventuele procedurevergissingen, kwalificatiefouten, inbreuken
op aanslagformaliteiten e.d. die tot de nietigheid van de aanslag hebben geleid te herstellen,
behalve wanneer de nietigheid het gevolg is van het niet eerbiedigen van de aanslagtermijn.
Artikel 356 van het W.I.B laat toe om een subsidiaire aanslag ter beoordeling voor te leggen
aan het gerecht wanneer tegen een beslissing van de bevoegde overheid beroep is
aangetekend, en het gerecht de aanslag geheel of ten dele nietig heeft verklaard.
De verwijzing naar hoofdstuk 10 daarentegen, dat de strafmaatregelen bevat, werd
weggelaten. Het decreet bevat nu immers zelf strafmaatregelen.
De laatste zinsnede van artikel 11 luidt “voor zover zij met name niet de belastingen op de
inkomsten betreffen”. Dit betekent dat alle bepalingen van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen en van het Uitvoeringsbesluit van dit wetboek, opgesomd in artikel 11,
van toepassing zijn op provincie- en gemeentebelastingen, behalve die bepalingen die feiten
of gevallen betreffen die zich waarschijnlijk niet zullen voordoen inzake provincie- of
gemeentebelastingen of die specifiek zijn voor procedures die uitsluitend van toepassing zijn
op de rijksbelastingen.
De artikelen 297, 298, §1, 300, 301, 304, 304bis 412 en 412bis van het Wetboek 1992 zijn
meer specifiek voor rijksbelastingen.
9. Inwerkingtreding
Artikel 13 stelt de inwerkingtreding van het decreet vast in functie van het moment van de
inning voor contantbelastingen, of van de uitvoerbaarverklaring van het kohier voor
kohierbelastingen. De nieuwe regeling wordt toepasselijk op:
- contantbelastingen die geïnd worden vanaf 1 januari 2009.
- kohierbelastingen die in kohieren zijn opgenomen die vanaf 1 januari 2009 uitvoerbaar
worden verklaard. Dat is dus ook het geval indien die kohieren nog betrekking zouden
hebben op belastingen betreffende het aanslagjaar 2008 of eerder (zie ook punt 11
hierna).
Voor deze inwerkingtreding blijft de wet van 24 december 1996 van toepassing (art. 12).
De gemeenten en provincies hebben dus nog tijd om de tekst van hun belastingverordeningen
aan te passen aan de nieuwe regeling.
10. Aanpassing verordeningen
Het decreet is een regel van hogere rechtsorde dan de gemeentelijke of provinciale beslissing
tot vaststelling van de belasting. De nieuwe door het decreet vastgestelde regels vervangen
de gemeentelijke of provinciale bepalingen dus in zover die daarvan zouden afwijken.
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Aanpassing van de bestaande verordeningen is dus niet onmiddellijk noodzakelijk tenzij de
gemeente of provincie wenst gebruik te maken van de mogelijkheid tot het invoeren van een
administratieve boete conform artikel 8. Om van deze mogelijkheid te kunnen gebruik maken
moet een artikel in de belastingverordening worden opgenomen waarin de aard van de
overtreding is bepaald, en het bedrag van de bijhorende boete wordt vastgesteld (voorbeeld
van overtredingen: weigeren inlichtingen te verstrekken, weigeren boeken en bescheiden voor
te leggen, weigeren verstrekken van inlichtingen door derden ...).
Gemeenten die dit wensen kunnen de algemene bepalingen uit het decreet uiteraard
overnemen in de belastingverordening. In dat geval is het voor de duidelijkheid en de
rechtszekerheid wenselijk dat de tekst van de verordening wel zo spoedig mogelijk in
overeenstemming gebracht wordt met de nieuwe bepalingen van het decreet. Dat zal slechts
nodig zijn op enkele punten, en kan bijvoorbeeld door overname van onderstaande tekst:
- in het overwegend gedeelte:
Er moet verwezen worden naar het decreet in plaats van naar de wet van 24 december 1996
en het KB van 12 april 1999.
- bij contantbelastingen:
De belasting wordt contant betaald tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebreke van
betaling wordt de belasting ingekohierd en wordt een kohierbelasting.
(In voorkomend geval: de aangifteplicht schrappen want dit is niet meer mogelijk).
- over het bezwaarrecht en de bezwaarprocedure
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van
burgemeester en schepenen (de deputatie).
Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden
gemotiveerd.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat of vanaf de kennisgeving van de aanslag.
Voor contantbelastingen:
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden
vanaf de datum van de contante inning..
Facultatief indien de bevoegde overheid de mogelijkheid voorziet:
Bezwaarschriften kunnen onder zelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden
ingediend via een duurzame drager.
Het college van burgemeester en schepenen (de deputatie) of een personeelslid dat speciaal
daarvoor is aangewezen, stuurt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening van het
bezwaarschrift een ontvangstmelding enerzijds naar de belastingschuldige en, in voorkomend
geval, zijn vertegenwoordiger en anderzijds naar de financieel beheerder. De
ontvangstmelding kan via een duurzame drager worden gestuurd.
- over de verwijzingsregel
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet, zijn de bepalingen van titel
VII,(Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 (aanslagtermijnen), 7
tot en met 9 (rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en
moratoriumintrest; rechten en voorrechten van de schatkist, strafbepalingen) van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit
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van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing, voor zover zij
met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.
11. Aanpassing aanslagbiljet
Nog belangrijker dan de aanpassing van de belastingverordeningen is de aanpassing van de
aanslagbiljetten. Daarop moeten immers de juiste gegevens staan die de belastingschuldige
moeten in staat stellen om een geldig bezwaar in te dienen. Er moet dus zeker op gelet
worden dat ook wordt vermeld:
- de nieuwe termijn van drie maanden voor het indienen van een geldig bezwaar
- dat de belastingschuldige kan worden gehoord indien hij het vraagt in zijn
bezwaarschrift
- de juiste contactgegevens, eventueel inbegrepen het faxnummer en het e-mailadres.
Deze aanpassingen moeten worden aangebracht op de aanslagbiljetten verstuurd ingevolge
kohieren die uitvoerbaar verklaard zijn vanaf 1 januari 2009.
Marino Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
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
binnenland-personeel@vlaanderen.be
binnenland-financies@vlaanderen.be
40. Omzendbrief BB 2008/04 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008.
Dienst en referte : A/08/990/208-1
Brugge,
Aan de colleges van burgemeester en schepenen,
Aan de voorzitters van de OCMW-besturen
Aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 6 juni 2008 betreffende wijziging
van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het
decreet van 18 april 2008.

Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2008, blz. 36888
tot en met 36890
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Hoogachtend

De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
41. Omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari
2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het decreet van 18 april 2008.
Dienst en referte : A/08/990/208-2
Brugge,
Aan de colleges van burgemeester en schepenen,
Aan de voorzitters van de OCMW-besturen
Aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Geachte
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 27 juni 2008 betreffende wijziging
van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, bij het
decreet van 18 april 2008.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2008, blz. 37100.

Hoogachtend
De Gouverneur
(get.)Paul Breyne
42. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de
studiebeurzen 2008-2009.
Brugge,
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 BREYNE
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TE BEGEVEN STUDIEBEURZEN
De Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de
belanghebbende dat de volgende beurzen voor het schooljaar 2008-2009 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
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:
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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
2008.
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.
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.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2008

100

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

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 2008 gezonden worden.
De aanvragen moeten volgende aanwijzingen bevatten:
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 2008-2009 doen.
Namens de Provinciale Commissie
De secretaris
(get.) C.Catry

De voorzitter
(get.) G.Roets-Denolf

43. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 sexies betreffende de steun in personeelsleden
van de federale politie naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie.
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Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid, DPV/LDR/2008/OB/3/6
Brugge, 7 juli 2008

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
sexies 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 4 juli 2008 (blz. 35744 tem blz.
35745).

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

44. Interministeriële Omzendbrief PLP 44 betreffende de procedure tot indiening
van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie.
Dienst en referte: Federale Dienst Politionele Veiligheid, DPV/2008/OB/4/1
Brugge, 25 augustus 2008
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 Interministeriële Omzendbrief PLP 44
betreffende de procedure tot indiening van de zonale veiligheidsplannen en de goedkeuring
ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 augustus 2008 (blz. 44103 tem blz.
44111).

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost
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45. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 juni
2008 voortgezet op 3 juli 2008.
Dienst en referte: Griffie
Brugge,
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 juni 2008 voortgezet op 3 juli 2008 ter
kennis te brengen.

Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
26 JUNI 2008

1.

De provincieraad heeft de nieuwe personeelsformatie goedgekeurd.

2.

De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
vervangen van het buitenschrijnwerk met enkele beglazing van het streekhuis
Esenkasteel te Diksmuide, met raming ten bedrage van 139.035,04 euro (incl. BTW)
goedgekeurd.

3.

De provincieraad heeft de huurovereenkomst inzake de inhuurneming van een pakhuis in
de vismijn te Oostende ten behoeve van de provinciale uitleendienst goedgekeurd.

4.

De provincieraad heeft de eindafrekening van de werken voor de bouw van een nieuwe
loods voor het domeinpersoneel in het domein De Gavers te Harelbeke, ten bedrage van
218.324,38 euro (incl. BTW) goedgekeurd.

5.

De provincieraad heeft de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) en de
overeenkomst m.b.t. architectenopdracht voor deelfase bouw watersportgebouw op de
recreatieve site “Gavers Zuid” van het domein De Gavers te Harelbeke goedgekeurd.

6.

De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag)
betreffende de levering met installatie en onderhoudscontract van een
vierkleurendrukpers ten behoeve van de Grafische dienst, met raming ten bedrage van
700.000,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd.
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7.

De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 1ha 18a 38ca grond te
Hertsberge, ter uitbreiding van het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld, mits de
prijs van 21.308,40 euro.

8.

De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de
aanleg van een fietspad langs de Bovekerkestraat (gemeenteweg) te Koekelare, met
raming ten bedrage van in totaal 508.839,60 euro (incl. BTW) waarvan 413.328,54 euro
ten laste van de provincie (waarvan 40% subsidieerbaar door het Vlaams Gewest –
Fietsfonds) en 95.511,06 euro ten laste van de gemeente Koekelare goedgekeurd.

9.

De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het
uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Poorterstraat en de Brugseweg te
Langemark-Poelkapelle, waarbij de gemeente Langemark-Poelkapelle optreedt als
aanbestedende overheid voor het geheel van de opdracht en met raming ten bedrage van
in totaal 1.672.911,20 euro (incl. BTW) waarvan 423.225,63 euro ten laste van de
provincie en 1.249.685,57 euro ten laste van de gemeente Langemark-Poelkapelle
goedgekeurd.

10. De provincieraad heeft het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de kathedrale
kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft akte genomen van het gewijzigde budget 2008 van de kathedrale
kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge.
12. De provincieraad heeft gunstig advies verleend over de begroting 2009 van de Instelling
voor Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.
13. De provincieraad heeft gunstig advies verleend over de begrotingswijziging 2008-1 van
de Instelling voor Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.
14. De provincieraad heeft het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe
kerkfabriek H. Amandus te Kortrijk goedgekeurd.
15. De provincieraad heeft akte genomen van het gewijzigde budget 2008 van de orthodoxe
kerkfabriek H. Amandus te Kortrijk.
16. De provincieraad heeft het gewijzigde meerjarenplan 2008-2013 van de orthodoxe
kerkfabriek HH. Helena en Konstantijn te Brugge goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft akte genomen van het gewijzigde budget 2008 van de orthodoxe
kerkfabriek HH. Helena en Konstantijn te Brugge.
18. De provincieraad heeft de derde wijziging van het budget 2008 goedgekeurd.

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD
VAN 3 JULI 2008
(Voortzetting van provincieraad van 26 juni 2008)
19. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 6ha 31a 54ca grond te
Zeebrugge en Blankenberge, ter uitbreiding van het provinciedomein Zeebos, mits de
prijs van 185.000,00 euro.
20. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van kleine
dorpen op het West-Vlaamse platteland goedgekeurd.
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21. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaal bedrijf Sint-Bernardus te Watou-Poperinge voorlopig vastgesteld.
22. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het
regionaal bedrijf Vermeersch-Deconinck te Edewalle-Kortrijk voorlopig vastgesteld.
23. De provincieraad heeft het streekpact RESOC Westhoek bekrachtigd.
24. De provincieraad heeft het jaarprogramma van POM West-Vlaanderen goedgekeurd.
25. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 2 percelen weiland,
gelegen te Brugge (Sint-Michiels), met een totale oppervlakte volgens kadaster van 1ha
61a 47ca, mits de prijs van 29.065,00 euro + 10.000,00 euro pachtvergoeding, voor de
uitbreiding van Ons Erf in het kader van de hippotherapie.
26. De provincieraad heeft de schenking van boeken, catalogi en tijdschriften aan het PMMK
Oostende aanvaard.
27. De provincieraad heeft de wijziging van de aanduiding van een lid van het college van
commissarissen in het autonoom provinciebedrijf Westtoer goedgekeurd.
28. De provincieraad heeft akte genomen van het samenvattend verslag over de
verslaggeving uitgebracht door de diverse bestuurders van de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden in verband met de uitoefening van hun mandaat en het beleid
van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
29. De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor klachtenbehandeling goedgekeurd.
30. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Gebiedsgerichte Werking 2007-2012
goedgekeurd.
31. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Beheersdiensten 2007-2012
goedgekeurd.
32. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Ruimtelijke Ordening 2007-2012
goedgekeurd.
33. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Landbouw en Visserij 2007-2012
goedgekeurd.
34. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Integraal Waterbeleid 2007-2012
goedgekeurd.
35. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Welzijn 2007-2012 goedgekeurd.
36. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Cultuur 2007-2012 goedgekeurd.
37. De provincieraad heeft de sectorale beleidsnota Onderwijs 2007-2012 goedgekeurd.
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 7 van 30 oktober 2008

46. Erratum
47. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25
september 2008.
48. Omzendbrief BB-2008/008 betreffende instructies voor het opstellen van de
budgetten voor 2009 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
49. Consulaten: Colombia, Koninkrijk Marokko, Zweden, Helleens Republiek en
Roemenië
50. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 septies betreffende de steun in
personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie –
Principes en facturatie.
51. Ministeriële omzendbrief BB-2008/06 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst.
52. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de
aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciale extranet (P-Net).
53. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard
54. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van tijdelijke aard
55. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
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46. Erratum.
In de aanhef bij punt 37 - Provinciaal reglement klachtenbehandeling, zoals gepubliceerd in
het bestuursmemoriaal nr. 6, dient in de bepaling “ het besluit van de provincieraad van 5
juni 2008 tot vaststelling van het Provinciaal Reglement betreffende de klachtenbehandeling”
de datum “5 juni 2008” vervangen te worden door “ 3 juli 2008”.
47. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25
september 2008.
Dienst en referte: Griffie
Brugge, 1 oktober 2008.
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. 25 september 2008 ter kennis te brengen.

Met de meeste hoogachting,
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire Ost

De gedeputeerde,
(get.) Jan Durnez

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN
25 SEPTEMBER 2008

1.

De provincieraad heeft voorwaardelijk gunstig advies verleend in het kader van het
openbaar onderzoek van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan van de gebieden van
de natuurlijke en agrarische structuur- regio kust –polders-westhoek; natuur- en
landbouwgebieden Strand Middenkust West (gemeenten Koksijde, Nieuwpoort,
Middelkerke, Oostende).

2.

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Floralux (gemeente
Moorslede) definitief vastgesteld.

3.

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal
bedrijf Kopal (gemeente Kortemark) definitief vastgesteld.

4.

De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, en bijhorend
onteigeningsplan, voor het regionaal bedrijf Sioen (gemeente Ardooie) definitief
vastgesteld.

5.

De provincieraad heeft de toetreding van de provincie tot de vzw West-Vlaams
Economisch Studiebureau (WES) goedgekeurd en de daarbij horende voorwaarden
vastgesteld.
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6.

De provincieraad heeft goedkeuring verleend als medestichter van de oprichting van de
vzw “Xpo Immaterieel” in uitvoering van D2-project.

7.

De provincieraad heeft de overeenkomst inzake de uitvoering van het operationeel
programma in het kader van doelstellingen 3 – Europese territoriale samenwerking
Interreg IV-A Vlaanderen-Nederland goedgekeurd.

8.

De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en
Pival vzw goedgekeurd.

9.

De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het toekennen van een
subsidie voor de aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciale extranet (pnet) goedgekeurd.

10. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor
de uitbreiding van het bufferbekken ter hoogte van de Spanjaardbeek (waterloop van de
2de categorie) te Kortemark, met raming ten bedrage van 824.223,14 euro (incl. BTW)
goedgekeurd.
11. De provincieraad heeft het ontwerp van overeenkomst inzake de vergoeding van schade
aan gewassen op overstroomde landerijen ten gevolge van de verhoging van het
weggabariet van de Grote Branderstraat te Ieper (Vlamertinge) goedgekeurd.
12. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 4ha 47a 50ca weiland
gelegen te Ieper (Zillebeke), ter uitbreiding van het provinciedomein De Gasthuisbossen,
mits de prijs van 111.875,00 euro, alle vergoedingen inbegrepen.
13. De provincieraad heeft het ontwerp van de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor
het aanleggen van een rotonde op de provincieweg X (N32) op het kruispunt ’t Peerdeken
te Ledegem, met raming ten bedrage van 404.321,80 euro, waarvan 373.360,93 euro
ten laste van de Provincie en 30.960,88 euro ten laste van de gemeente Ledegem
(telkens incl. BTW) goedgekeurd.
14. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor
de dorpskernvernieuwing te Spiere-Helkijn (Helkijn), waarbij de gemeente optreedt als
aanbestedende overheid voor het geheel, bevatten een deel ten laste van de Provincie,
namelijk de vernieuwing van de provincieweg XV Avelgem-Spiere (Doorniksesteenweg /
Avelgemstraat, N353) tussen kmp. 6,525 en kmp. 6,950 te Helkijn, met raming ten
bedrage van 534.473,37 euro (incl. BTW) voor het aandeel Provincie goedgekeurd.
15. De provincieraad heeft het gewijzigd meerjarenplan 2008-2013 voor het jaar 2009 van
de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te Brugge goedgekeurd.
16. De provincieraad heeft het budget 2009 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te
Brugge goedgekeurd.
17. De provincieraad heeft de overeenkomst tussen de provincie en de militaire overheid tot
ingebruikname van de kazerne “Kapitein Stevens” te Zedelgem goedgekeurd en
machtiging verleend om deze goederen ter beschikking te stellen van de
opleidingsinstituten op het vlak van maatschappelijke veiligheid in de provincie WestVlaanderen.
18. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2009 voor de orthodoxe kerkfabriek
HH. Helena en Konstantijn te Brugge.
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19. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2009 voor de orthodoxe kerkfabriek
Moeder Gods Troosteres der Bedroefden te Pervijze.
20. De provincieraad heeft akte genomen van het budget 2009 voor de orthodoxe kerkfabriek
Heilige Amandus te Kortrijk.
21. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van WVEM
op 30 september 2008 aangeduid en het stemgedrag van deze vertegenwoordiger met
betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald.
22. De provincieraad heeft de afstemming van het statuut van de gedeputeerden op het
statuut van lid van het Vlaams Parlement goedgekeurd.
23. De provincieraad heeft het politiereglement op gewezen spoorwegbeddingen gewijzigd.
24. De provincieraad heeft het beheerplan Sterrebos goedgekeurd.
25. De provincieraad heeft het provinciaal reglement sociaal-cultureel volwassenenwerk
hervastgesteld.
26. De provincieraad heeft het provinciaal reglement volkshogescholen hervastgesteld.
27. De provincieraad heeft het jaarverslag en rekeningen 2007 van TiNCK –
CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen goedgekeurd.
28. De provincieraad heeft kennis genomen van de rapportering door de financieel beheerder
aan de provincieraad in toepassing van het provinciedecreet.
29. De provincieraad heeft de uitbreiding van de waarborg van het lange termijnkrediet van
de vzw Provinciale Dienstverleningscentra voor personen met een handicap WestVlaanderen principieel goedgekeurd.
30. De provincieraad heeft kennis genomen van de overeenkomst met de Kruispuntbank
Sociale Zekerheid.
31. De provincieraad heeft het besluit van 24 mei 2007 gewijzigd en de aanduiding van de
verschillende waarnemers van de provincieraad in de diverse adviescommissies
goedgekeurd.
48. Omzendbrief BB-2008/008 betreffende instructies voor het opstellen van de
budgetten voor 2009 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest.
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/08/990
Brugge, 09 september 2008
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,
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Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BB-2008/08 van 18 juli 2008
betreffende de instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2009 en de bijhorende
meerjarenplannen van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
van het Vlaamse Gewest.
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2008.

Met de meeste hoogachting
Paul Breyne,
49. Consulaten: Colombia, Koninkrijk Marokko, Zweden, Helleens Republiek en
Roemenië
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2008-PG
Brugge, 27 oktober 2008.
Aan de gemeentebesturen,
Mevrouwen,
Mijne heren,
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat:
•

de heer Javier Dario HIGUERA ANGEL benoemd is tot Consul-Generaal van Colombia
te Brussel met als consulair ressort gans België;

•

de heer Lahcen ZAKARI mij heeft meegedeeld dat hij de functie van Consul-Generaal
van het Koninkrijk Marokko te Antwerpen heeft opgenomen ter vervanging van de
heer Mohamed Benali;

•

de heer Jean-Jacques WESTERLUND benoemd is tot Ereconsul Generaal van Zweden
te Antwerpen, met als consulair ressort het Vlaamse Gewest;

•

mevrouw Ekaterini NASSIKA benoemd is tot Consul-Generaal van de Helleense
Republiek te Brusel, met als consulair ressort gans België;

•

de heer Joeri BEUREN benoemd is tot Ereconsul van Roemenië met als consulair
ressort de provincie West-Vlaanderen;

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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50. Ministeriële Omzendbrief GPI 39 septies 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/2008/OB/3/7
Brugge,
28 oktober 2008
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
septies 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 27 oktober 2008 (blz. 56955 tem blz.
56957).

Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gouverneur
(get.) Paul BREYNE

51. Ministeriële omzendbrief BB-2008/06 betreffende de boekhouding van de
besturen van de eredienst.
Dienst en referte : ABB – Financiën Eredienst – AZ/08/1
Brugge, 1 september 2008
Aan
Aan
Aan
Aan

de
de
de
de

representatieve organen van de erkende erediensten
colleges van burgemeester en schepenen
voorzitters van de besturen van de erediensten in West-Vlaanderen
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. 18 juli 2008, 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 22 augustus 2008 (blz. 44249 t.e.m.
44253).

Met de meeste hoogachting,
(Get.) De Gouverneur,
Paul BREYNE.
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52. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de
aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciale extranet (P-Net).
Dienst en referte : Datawarehousing 2008/PNET01
Brugge, 29/09/2008
Mevrouwen,
Mijne Heren,
In uitvoering van art. 180 en 181 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het
Bestuursmemoriaal de beslissing van 25 september 2008 van de provincieraad van WestVlaanderen houdende invoering van het provinciaal reglement betreffende het toekennen van
een subsidie voor de aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciale extranet (Pnet).
Met de meeste hoogachting
De Provinciegriffier
(get.) Hilaire Ost

De Gedeputeerde
(get.) Dirk De fauw

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,
Overwegende dat de provinciale overheid groot belang hecht aan de samenwerking tussen
alle bestuurslagen en de uitbouw van de noodzakelijke architectuur voor de uitwisseling van
elektronisch dienstenverkeer.
Overwegende het beleidsprogramma beleidsprogramma 2007-2012 “Vertrouwen wekt,
Vertrouwen werkt” waarin wordt gesteld dat het een van de strategische doelstellingen van
het provinciebestuur is om de bovenlokale ontwikkeling van de streken te bevorderen. Door
de uitbouw van een digitaal provinciaal netwerk als onderdeel van een heel fijnmazig
overheidsnetwerk en door de organisatie en het beheer van de informatiedoorstroming en de
dossiervorming met het oog op één-loket-functie en interbestuurlijke processen kan de
provincie haar rol als intermediair bestuur bevestigen.
Overwegende dat de provinciale overheid ook de uitbouw en het gebruik van een beveiligd
digitaal netwerk voor E-government-verkeer met de gemeenten wil stimuleren door het
toekennen van een provinciale subsidie.
Gelet op de principiële beslissing van de deputatie in zitting van 20/02/2003 om te starten
met de uitbouw van een beveiligd digitaal netwerk voor E-government-verkeer met de
gemeenten uit de provincie ten behoeve van de E-government in Vlaanderen.
Gelet op de goedkeuring op 30 juni 2005 door de provincieraad van een provinviaal reglement
betreffende het toekennen van een subsudie voor de aansluiting van een gemeentelijk neterk
op het provinciale extranet (P-net)
Gelet op de beleidsnota "GIS-West II" die door de provincieraad op 08/11/2005 werd
goedgekeurd.
Gelet op het Phoenix Master Project Plan dat door de provincieraad op 28/04/2005 werd
goedgekeurd.
Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de
aanwending van sommige toelagen.

BESTUURSMEMORIAAL NR. 7 – 2008

112

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

Gelet op het Provinciedecreet, inzonderheid artikel 42
Gelet op de kredieten voorzien onder art. 139/50-640-050 van de begroting van 2008.
Op voorstel van de Bestendige Deputatie.
BESLUIT:
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE
VOOR DE AANSLUITING VAN EEN GEMEENTELIJK NETWERK OP HET PROVINCIALE
EXTRANET (P-Net).
Artikel 1 begripsomschrijvingen
- Gemeentelijk netwerk: intern netwerk voor de gemeentelijke diensten;
- Het provinciale Extranet (P-net) : Beveiligd netwerk gebaseerd op breedband
internettechnologie waarop de provincie haar diensten aanbiedt;
- De ontvangstdatum : de vaste datum waarbij het aanvraagformulier ingediend wordt bij het
provinciebestuur.
Artikel 2 voorwerp van de subsidie
De provincie verleent een subsidie aan de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen voor
de aansluiting van het gemeentelijk netwerk op het P-net onder de voorwaarden vastgesteld
in dit besluit en binnen de perken van de daartoe op de begroting ingeschreven en
beschikbare kredieten.
Artikel 3 voorwaarden om de subsidie te bekomen
1. Het gemeentelijk netwerk moet aangesloten zijn op het P-net.
2. Deze aansluiting moet gerealiseerd worden door middel van een breedbandverbinding.
3. Het administratieve gedeelte van de gemeentelijke
geïntegreerd zijn in het gemeentelijk netwerk.

openbare

bibliotheek

moet

4. De subsidie wordt uitbetaald op voorwaarde dat er voldaan is aan alle technische
voorwaarden zoals vastgesteld door de Bestendige Deputatie.
5. De begunstigde van deze subsidie moet voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in het
reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale
subsidie.
6. De subsidie kan slechts éénmaal per jaar aangevraagd worden voor dezelfde gemeente.
7. De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag is uiterlijk 31 oktober van het betrokken
jaar, subsidieaanvragen voor het lopende jaar, met een ontvangstdatum nà 31 oktober
zijn niet meer ontvankelijk.
Artikel 4 bedrag van de subsidie
1. Het bedrag van de premie is afhankelijk van het inwonersaantal (zoals vastgelegd door
het NIS) en wordt vastgesteld op:
- 90 €/maand voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners
- 110 €/maand voor gemeenten met meer dan 10.000 en minder dan 30.000 inwoners
- 140 €/maand voor gemeenten met meer dan 30.000 inwoners
2. De subsidie wordt uitgekeerd tot 31/12/2010, een verlenging van deze termijn maakt het
voorwerp uit van een nieuwe provincieraadsbeslissing.
Artikel 5 toekenning en controlemaatregelen
1. Alle aanvragen tot het bekomen van premies worden schriftelijk gericht aan de Bestendige
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold
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III-laan 41, 8200 Sint-Andries op formulieren die kunnen bekomen worden op
bovengenoemd
adres.
De aanvraag moet vergezeld zijn van de ingevulde technische fiche zoals ze door de
Bestendige Deputatie werd vastgelegd.
2. De Bestendige 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 subsidie en voor de uitvoering van dit reglement.
3. De Bestendige Deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of
gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement.
4. Een aanvraag tot herziening betreffende een beslissing van de Bestendige 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 Bestendige Deputatie.
De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State wordt hierdoor niet
gestuit.
5. De subsidie moet integraal aangewend worden voor het realiseren en/of in stand houden
en/of gebruiken van de aansluiting van het gemeentelijk netwerk op het P-net.
6. De subsidie wordt éénmaal per jaar uitgekeerd door storting op de post- of bankrekening
van de gemeente.
7. De subsidie kan geheel of gedeeltelijk door de Bestendige Deputatie worden
teruggevorderd indien onjuiste gegevens zijn verstrekt en/of indien een of meer
voorwaarden niet zijn nageleefd.
Artikel 6 inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2008.
Gedaan te Brugge in zitting van 25/09/2008
De provinciegriffier,
(get.) Hilaire OST
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53. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat - DPV/VB – nr. P/B/2008/1A
Brugge, 14 oktober 2008
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 Provinciegriffier
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

Gemeente

Omschrijving

Beernem

Algemeen politiereglement : toevoeging gemeentelijke administratieve
sancties.

Blankenberge

Verordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging – opheffing en
hervaststelling.

01/07/2008

Damme

Reglement uitbating van koets-, huifkar- en/of paardentramtochten –
vaststelling.

27/03/2008

Damme

Dienstreglement van de Stedelijke Openbare Bibliotheek –
hervaststelling.

26/06/2008

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 10 “leuren” –
herziening.

03/07/2008

De Haan

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 7 “straatstoornisnachtstoornis-luidsprekers”. Wijziging.

03/07/2008

De Panne

Gemeentelijke administratieve sancties : uitbreiding.

25/03/2008

Gistel

Verordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen en 03/07/2008
het gebruik van het gemeentelijk containerpark – hervaststelling.

Harelbeke

Gemeentelijk reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare
markt – hervaststelling van art. 1 van het marktreglement.

19/05/2008

Jabbeke

Algemeen politiereglement – reglement op gemeentelijke
administratieve sancties.

10/03/2008
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Koekelare

Reglement met betrekking tot de kermisactiviteiten op de openbare
kermissen.

03/03/2008

Koksijde

Algemeen gemeentelijk politiereglement – vervanging hoofdstuk 11
‘inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare
bedrijfsafvalstoffen’.

14/04/2008

Koksijde

Gemeentelijke openbare bibliotheek – goedkeuring van het gewijzigd
internetreglement voor de gebruiker.

14/04/2008

Koksijde

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 11 ‘inzamelen van 19/05/2008
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Hervaststelling.

Koksijde

Reglement taxicheques – goedkeuring.

23/06/2008

Koksijde

Algemeen gemeentelijk politiereglement : hoofdstuk 12 ‘huisnummers’
– aanpassing.

15/09/2008

Kortemark

Algemeen gemeentelijk politiereglement – wijziging betreffende de
gemeentelijke begraafplaatsen.
Reglement houdende het verbod op circussen met wilde dieren.

10/03/2008

Dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek en speelo-theek – vaststelling.

14/02/2008

Ledegem

Gebruiksreglement van de gemeentelijke jeugdinfrastructuur –
vaststelling.

14/02/2008

Lichtervelde

Gebruiksreglement ontmoetingscentrum Lichtenhove – herziening.

26/05/2008

Lichtervelde

Gemeentelijke vakantiespeelpleinwerking ‘De Bengels’ – vaststelling
huishoudelijk reglement vanaf het dienstjaar 2008.

23/06/2008

Lichtervelde

Gemeentelijke Basisschool ‘Het Beverbos’ – aanpassing reglement
ochtend-, middag- en avondtoezicht miv 1 september 2008.

23/06/2008

Lichtervelde

Gebruiksreglement ontmoetingscentrum Lichtenhove – gedeeltelijke
herziening.

01/09/2008

Menen

Gemeentelijk politiereglement voor de veemarkt van Menen –
wijziging.

31/03/2008

Meulebeke

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare
kermissen en/of op het openbaar domein.

19/03/2008

Meulebeke

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare
markten en op het openbaar domein.

19/03/2008

Moorslede

Gebruiksreglement skatetoestel – goedkeuring.

27/03/2008

LangemarkPoelkapelle
Ledegem
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Oostende

Wijziging van de stedelijke verordening op het privatief gebruik van het 22/02/2008
openbaar domein.

Oostende

Stedelijke verordening betreffende het parkeren van de stad Oostende
– wijziging.

27/06/2008

Oostende

Stedelijke verordening betreffende de nachtwinkels van de stad
Oostende – vaststelling.

29/08/2008

Oostende

Stedelijke verordening betreffende het parkeren van de stad Oostende
– hervaststelling.

29/08/2008

Oostkamp

Algemeen politiereglement – goedkeuring herwerking. (treedt in
werking vanaf 1 januari 2009)

19/06/2008

Poperinge

Verordening met betrekking tot de afvalstromen op het grondgebied
van de stad Poperinge.

27/03/2008

Roeselare

Administratieve verordening betreffende vuurwerk.

17/03/2008

Roeselare

Stedelijke administratieve verordening met betrekking tot ambulante
activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein.

26/05/2008

Roeselare

Kermisreglement houdende de organisatie van kermisactiviteiten en
ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

26/05/2008

Roeselare

Stedelijke administratieve verordening op de begraafplaatsen –
vaststelling.

01/07/2008

Ruiselede

Reglement betreffende de speelstraten te Ruiselede.

20/03/2008

Torhout

Algemeen gemeentelijk politiereglement – openbare orde en rust :
wijziging hoofdstuk ‘dieren’.

14/04/2008

Torhout

Algemeen gemeentelijk politiereglement – openbare orde en rust :
wijziging hoofdstuk ‘belemmering’.

26/05/2008

Torhout

Openbare orde en rust : vaststelling politiereglement op openbare
bijeenkomsten.

26/05/2008

Torhout

Openbare orde en rust : vaststelling politiereglement op het betreden
van de stedelijke accommodaties.

26/05/2008

Veurne

Verordening op het voorkomen van geluidsoverlast – wijziging.

26/05/2008

Wervik

Gecoördineerd algemeen politiereglement – wijziging in verband met
gemeentepark Geluwe en stedelijke begraafplaatsen.

05/05/2008

Zedelgem

Algemeen gemeentelijk politiereglement – goedkeuring herwerking.
(treedt in werking vanaf 1 januari 2009)

26/06/2008

Zonnebeke

Reglement houdende het verbod op circussen die wilde dieren
gebruiken op grondgebied van Zonnebeke.

14/04/2008
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54. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van tijdelijke aard

Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat - DPV/VB – nr. P/B/2008/1B
Brugge, 14 oktober 2008
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 Provinciegriffier
Hilaire Ost

De Gouverneur
Paul BREYNE

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

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

DATUM
GEMEENTERAADSBESLUIT

Brugge

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde en rust
n.a.v. de Europese Dag Zonder Auto op zondag 21 september 2008.

29/04/2008

Gistel

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteit en
alcoholverbruik ter gelegenheid van de Hemicudarally te Gistel op 27 en
28 september 2008.

04/09/2008

Heuvelland

Verordening inzake leurhandel n.a.v. de rommelmarkt te Kemmel op 7
september 2008.

30/06/2008

Heuvelland

Verordening op het maken van muziek en op het gebruik van glazen
n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 1, 2 en 3 augustus 2008.

30/06/2008

Heuvelland

Verordening inzake bewaking n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 1, 2 en
3 augustus 2008.

30/06/2008

Heuvelland

Verordening inzake campings n.a.v. het Folkfestival Dranouter op 1, 2 en
3 augustus 2008.

30/06/2008

Heuvelland

Verordening inzake leurhandel en reclame n.a.v. het Folkfestival
Dranouter op 1, 2 en 3 augustus 2008.

30/06/2008

Hooglede

Verordening met betrekking tot de ambulante handel op het ganse
grondgebied van de gemeente Hooglede n.a.v. het Belgisch
Kampioenschap voor nieuwelingen en dames jeugd op zondag 27 juli
2008.

26/05/2008
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Ieper

Verordening met betrekking tot de doortocht van de 70e editie van de
wielerwedstrijd Gent-Wevelgem op 9 april 2008.

07/04/2008

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
vrijdag 27 en zaterdag 28 juni 2008.

02/06/2008

Izegem

Verordening houdende het leurverbod ter gelegenheid van de
verkoopdagen op 13, 14 en 15 juni 2008.

02/06/2008

LangemarkPoelkapelle

03/03/2008
Verordening houdende de beperking op ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. de eerste
jaarlijkse rommelmarkt ten voordele van de Onderwegkaarters op 29 juni
2008.

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op ambulante activiteiten,
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs de
openbare weg te Langemark-Poelkapelle n.a.v. Belgium Ypres Westhoek
Rally/Ypres Historic Rally op 27/06/2008.
Verordening houdende de beperking op ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg tijdens de fietstocht te Langemark-Poelkapelle op
19 juli 2008.

19/05/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) tijdens de
veldrit op 11 oktober 2008.

01/09/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening houdende de beperking op de ambulante activiteiten op en
langs de openbare weg te Langemark-Poelkapelle (Bikschote) tijdens de
pompoenschieting op 7 september 2008.

01/09/2008

Poperinge

Verordening n.a.v. de carnavalstoet op zondag 2 maart 2008.

28/02/2008

Poperinge

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter
gelegenheid van de ‘Belgium Ypres Westhoek Rally 2008/Ypres Historic
Rally 2008’ te Poperinge op 27 en 28 juni 2008.

29/05/2008

Poperinge

Verordening n.a.v. Marktrock te Poperinge op zaterdag 30 augustus
2008.

28/08/2008

Tielt

Verordening houdende de beperking op het opstellen van terrassen, het
uitoefenen van ambulante activiteiten en op het maken van muziek in
open lucht ter gelegenheid van de Tieltse Europafeesten op 4, 5 en 6 juli
2008 en ter gelegenheid van de 11-juli viering op 11 juli 2008.

05/06/2008

Tielt

Verordening houdende leurverbod t.g.v. de rommelmarkt in de
Stationstraat op 15 augustus 2008.

03/07/2008

Torhout

Verordening houdende veiligheidsmaatregelen n.a.v. de carnavalviering
op 9 maart 2008.

25/02/2008

Waregem

Verordening n.a.v. de Waregem Koerse Feesten editie 2008.

01/04/2008

LangemarkPoelkapelle
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Waregem

Vaststelling reglement verkoop bij opbod voor de actie BH-verkoop in Het 01/04/2008
Ware Heem op 26 en 27 april 2008 in het kader van het
borstkankerpreventieproject Boezem Vrienden.

Wervik

Verordening inzake drankverkoop en –verbruik n.a.v. de
muziekoptredens georganiseerd door Rock op het Plein op 15 augustus
2008.

01/07/2008

Wervik

Verordening inzake verbod ambulante activiteiten en tijdelijke
drankgelegenheden n.a.v. de wielerwedstrijd op dinsdag 19 augustus
2008.

01/07/2008

Wevelgem

Verordening houdende het verbod om honden toe te laten in de
gemeentelijke hovingen tijdens de Hofconcerten in de zomer van 2008.

04/07/2008

Zonnebeke

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten langs de 19/05/2008
openbare weg ter gelegenheid van de 34ste twaalf uren van Wervik te
Zonnebeke op zaterdag 14 juni 2008.

Zonnebeke

Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en
service aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter gelegenheid van
de 28e rally team bassin Roeselare te Zonnebeke/Passendale op zondag
19 oktober 2008.
Verordening houdende beperkingen op de ambulante handel en
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg ter
gelegenheid van de 49e rally omloop van vlaanderen te Zonnebeke
(Passendale) op zaterdag 13 september 2008.

Zonnebeke

14/07/2008

14/07/2008

B. Vastgesteld door de burgemeester overeenkomstig art. 134, §1 van de nieuwe
gemeentewet.
DATUM BESLUIT

GEMEENTE

OMSCHRIJVING

Ichtegem

Verordening n.a.v. het wielercriterium Wim Vansevenant te IchtegemEernegem op zondag 5 oktober 2008.

16/09/2008

Izegem

Verordening met betrekking tot de handhaving van de openbare orde
ter gelegenheid van Izegem Zomert op 22, 23 en 24 augustus 2008.

06/08/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening met betrekking tot de handhaving van de openbare orde
n.a.v. de IJzerwake te Steenstraete/Zuidschote op 24 augustus 2008.

23/07/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg tijdens het muziekfestival te LangemarkPoelkapelle op 29 augustus 2008.

08/08/2008

LangemarkPoelkapelle

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op
en langs de openbare weg tijdens het Vlastreffen te LangemarkPoelkapelle op 31 augustus 2008.

20/08/2008
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Poperinge

Verordening n.a.v. het einde van de schoolexamens op 20 en 23 juni
2008.

16/06/2008

Poperinge

Verordening inzake leurverbod en plaatsing van terrassen n.a.v. de
hoppestoet op 21/09/2008.

17/09/2008

Roeselare

Verordening inzake het vaststellen van het einduur van de
geluidsuitzendingen tijdens de Roeselaarse Parkconcerten in juli en
augustus 2008

03/04/2008

Roeselare

Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de
jaarlijkse batjes op 28, 29 en 30 juni 2008.

02/06/2008

Roeselare

Verordening inzake het vaststellen van een einduur voor de
geluidsuitzendingen tijdens de batjesdagen op 27, 28, 29 en 30 juni
2008.

02/06/2008

Roeselare

Verordening inzake het sluitingsuur der drankinstellingen te Oekene, ter 08/09/2008
gelegenheid van de 34e Gardeboefeesten op 19, 20 en 21 september
2008 – afwijking.

Waregem

Verordening houdende samenscholingsverbod op het grondgebied van
de deelgemeente Desselgem op vrijdag 7 maart 2008 n.a.v. de optocht
door het Vlaams Belang Regio Kortrijk.

06/03/20080

Wervik

Verordening houdende veiligheidsmaatregelen lastens nachtwinkels
inzake verkoop en verbruik van dranken n.a.v. de muziekoptredens
‘Rock op het Plein’ van vrijdag 15 augustus 2008 tot zaterdag 16
augustus 2008.

13/08/2008

Wevelgem

Verordening inzake het privatief gebruik van de openbare weg n.a.v. de 16/09/2008
Braderie Wevelgem op 19, 20, 21 en 22 september 2008.

Wingene

Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde tijdens
de week van Fata Morgana van maandag 28 juli 2008 tem zaterdag 2
augustus 2008 te Wingene.

25/07/2008

55. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de
verpleegdag.
Dienst en referte: Vl Gem. A/08/991/209-1
Brugge, 1 september 2008
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn.
Mevrouwen,
Mijne Heren,
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BESTUURSMEMORIAAL
VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

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 2008.

Hoogachtend
(get.) Paul Breyne
Gouverneur
U kan hier de lijst met de gemiddelde prijzen van de verpleegdag (PDF) raadplegen.
Als voorgaande link niet werkt, kopieer en plak dan het volgende adres in de adresbalk van uw
browser:
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/dagprijzen_ziekenhuis.pdf
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Antwerpen

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

100
009
682
308
063
090
536
102
709
097
099
300
026
689
314
104
710

St.-Vincentiusziekenhuis
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Fusieziekenhuis Monica
Sint-Elisabethziekenhuis
Sint-Elisabethziekenhuis
A.Z. Sint-Jozef
A.Z. Sint-Jozef
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Dimpna
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Universitair Ziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Imeldaziekenhuis
A.Z. Heilige Familie
Sint-Jozefkliniek
Algemeen Ziekenhuis Klina

2018
2020
2100
2200
2300
2300
2390
2400
2440
2500
2610
2650
2800
2820
2840
2880
2930

2,54 €
9,67 €
0,42 €
0,47 €
0,32 €
0,31 €
0,46 €
0,43 €
0,43 €
0,42 €
0,33 €
77,87 €
2,26 €
0,45 €
2,74 €
1,89 €
0,30 €

72,63 €
95,12 €
74,16 €
76,33 €
74,04 €
64,37 €
71,75 €
65,71 €
76,34 €
70,32 €
79,28 €
184,42 €
110,42 €
85,33 €
76,73 €
74,35 €
72,08 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

275,15 €

Type - Type

BR

Antwerpen
Antwerpen
Deurne
Herentals
Turnhout
Turnhout
Malle
Mol
Geel
Lier
Wilrijk
Edegem
Mechelen
Bonheiden
Reet
Bornem
Brasschaat

310,37 €
384,98 €
324,29 €
333,66 €
324,09 €
281,66 €
313,59 €
287,15 €
333,85 €
307,42 €
347,09 €
545,83 €
477,29 €
373,25 €
327,70 €
320,14 €
315,56 €

Part OA
Deel VI
237,74 €
289,86 €
250,13 €
257,33 €
250,05 €
217,29 €
241,84 €
221,44 €
257,51 €
237,10 €
267,81 €
361,41 €
366,87 €
287,92 €
250,97 €
245,79 €
243,48 €

Grands brûlés - Brandwonden

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

009

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen

2020

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Antwerpen

1.208,39 €

Part OA
Deel VI
933,24 €

1 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

G

Gériatrie - Geriatrie

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

236

Revalidatiecentrum Hof ter Schelde

2050

Type - Type

P

Antwerpen Lin

204,18 €

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

46,49 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,18 €
0,00 €

49,95 €
47,85 €
44,16 €
44,42 €
42,93 €
46,38 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

107,22 €
105,37 €
102,35 €
105,62 €
102,92 €
107,50 €
100,60 €

Part OA
Deel VI
157,69 €

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

998
939
936
970
902
937

Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis
Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen
Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis
Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus
Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

2060
2440
2530
2570
2640
2980

Type - Type

B7/B8
B7/B8

PA

Antwerpen
Geel
Boechout
Duffel
Mortsel
Zoersel

219,40 €
210,18 €
193,95 €
195,12 €
187,94 €
203,71 €

Part OA
Deel VI
169,45 €
162,33 €
149,79 €
150,70 €
145,01 €
157,33 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

009
063
097
099
026
241
710

ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Sint-Elisabethziekenhuis
Heilig Hartziekenhuis
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Kliniek De Mick
Algemeen Ziekenhuis Klina

2020
2300
2500
2610
2800
2930
2930

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Antwerpen
Turnhout
Lier
Wilrijk
Mechelen
Brasschaat
Brasschaat

470,90 €
462,77 €
449,53 €
463,87 €
452,02 €
472,13 €
441,84 €

Part OA
Deel VI
363,68 €
357,40 €
347,18 €
358,25 €
349,10 €
364,63 €
341,24 €

2 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

Sp

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

659
009
236
682
308
046
097
026
689
104
241

APRA-Kliniek
ZiekenhuisNetwerk Antwerpen
Revalidatiecentrum Hof ter Schelde
Fusieziekenhuis Monica
Sint-Elisabethziekenhuis
Verpleeginrichting De Dennen
Heilig Hartziekenhuis
Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten
Imeldaziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Kliniek De Mick

2000
2020
2050
2100
2200
2390
2500
2800
2820
2880
2930

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen Lin
Deurne
Herentals
Malle
Lier
Mechelen
Bonheiden
Bornem
Brasschaat

190,14 €
192,69 €
180,77 €
196,21 €
311,08 €
195,67 €
158,92 €
188,57 €
192,57 €
317,75 €
201,49 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

43,29 €
43,87 €
41,16 €
44,67 €
70,83 €
44,55 €
36,18 €
42,93 €
43,84 €
72,35 €
45,87 €

Part OA
Deel VI
146,85 €
148,82 €
139,61 €
151,54 €
240,25 €
151,12 €
122,74 €
145,64 €
148,73 €
245,40 €
155,62 €

3 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Brabant Wallon

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

043
346

Clinique Saint-Pierre
C.H. de Tubize-Nivelles

1340
1400

Type - Type

P

Ottignies
Nivelles

336,15 €
345,71 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

912
949
700
923
915

Centre Neurologique William Lennox
Les Feux Follets
Clinique Dr. Derscheid
Association "Le Domaine"
La Petite Maison

1340
1367
1410
1420
1450

PA

Ottignies
Huppaye
Waterloo
Braine-l Alleud
Chastre

292,14 €
492,93 €
197,79 €
224,24 €
476,78 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

413
043

Clinique Champ Ste-Anne
Clinique Saint-Pierre

1300
1340

Agr
Erk

5,79 €
2,41 €

81,01 €
80,57 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

66,52 €
112,24 €
45,03 €
51,05 €
108,56 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €

105,52 €
106,47 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

Part OA
Deel VI
255,14 €
265,14 €

Sp

Part OA
Deel VI
225,62 €
380,69 €
152,76 €
173,19 €
368,22 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

Part Etat
Deel Staat

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Wavre
Ottignies

463,44 €
467,61 €

Part OA
Deel VI
357,92 €
361,14 €

Spécialités - Specialiteit

Dénomination
Benaming

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag
rptHopFinPrixJour

Part OA
Deel VI
4 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
413
700

Clinique Champ Ste-Anne
Clinique Dr. Derscheid

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

1300
1410

rptHopFinPrixJour

Wavre
Waterloo

193,36 €
203,98 €

0,00 €
0,00 €

44,02 €
46,44 €

149,34 €
157,54 €

5 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Brussels

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

076
079
110
077
150
087
406
723
143
111
332
403

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Institut Jules Bordet
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
H.U.D.E.R.F.
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Clinique Ste-Anne St-Rémi
Academisch Ziekenhuis V.U.B.
asbl Clinique de l'Europe
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
Cliniques Universitaires Saint-Luc

1000
1000
1000
1020
1020
1040
1070
1070
1090
1180
1180
1200

27,40 €
32,33 €
2,83 €
17,68 €
27,58 €
3,65 €
71,68 €
2,41 €
71,35 €
1,83 €
0,39 €
77,09 €

146,61 €
176,53 €
66,09 €
100,68 €
175,67 €
80,76 €
169,52 €
80,30 €
175,61 €
74,57 €
76,72 €
188,27 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,72 €
0,00 €
0,00 €

48,22 €
41,93 €
54,48 €
44,08 €
38,58 €

Type - Type

G

Bruxelles
Bruxelles
Brussel
Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Jette
Uccle
Uccle
Woluwe-Saint-

550,97 €
665,63 €
280,68 €
382,22 €
677,99 €
342,32 €
501,40 €
344,49 €
529,26 €
321,30 €
335,64 €
565,38 €

Part OA
Deel VI
404,36 €
489,10 €
214,59 €
281,54 €
502,32 €
261,56 €
331,88 €
264,19 €
353,65 €
246,73 €
258,92 €
377,11 €

Gériatrie - Geriatrie

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

408
038
547
053
051

Institut Pachéco
Psychogeriatrisch Centrum
Centre Hospitalier de Revalidation Albert Laurent C/O An
Magnolia
Centre Médical Gériatrique

1000
1080
1082
1090
1200

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Bruxelles
Molenbeek-Sai
Berchem-Saint
Jette
Woluwe-Saint-

211,77 €
184,15 €
236,85 €
193,60 €
169,45 €

Part OA
Deel VI
163,55 €
142,22 €
182,37 €
149,52 €
130,87 €

6 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

P

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

946
976
997
980
926
916
927
935
948

C.H. Jean Titeca
Clinique Sanatia
Psychosociaal Centrum Sint-Alexius
L'Equipe
Clinique Sans Souci
Le Bivouac
Parhélie
La Ramée
Clinique Fond'Roy

1030
1050
1050
1070
1090
1180
1180
1180
1180

Type - Type

PA

Schaarbeek
Ixelles
Ixelles
Anderlecht
Jette
Uccle
Uccle
Uccle
Uccle

306,51 €
222,83 €
257,37 €
411,74 €
218,83 €
167,71 €
524,66 €
283,18 €
252,94 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

076
110
077
087
111

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Hôpital Brugmann
Hôpitaux d'IRIS Sud
asbl Clinique de l'Europe

1000
1000
1020
1040
1180

Sp

Part Etat
Deel Staat

0,55 €
2,03 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,48 €

70,21 €
52,30 €
58,60 €
93,75 €
49,82 €
38,18 €
119,46 €
64,48 €
57,96 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

105,87 €
103,43 €
101,67 €
101,39 €
102,95 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €

56,02 €
33,03 €
48,90 €

Part OA
Deel VI
236,30 €
170,53 €
198,77 €
317,99 €
169,01 €
129,53 €
405,20 €
218,70 €
194,98 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Bruxelles
Brussel
Laken
Etterbeek
Uccle

464,98 €
454,25 €
446,54 €
445,30 €
452,14 €

Part OA
Deel VI
359,11 €
350,82 €
344,87 €
343,91 €
349,19 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

076
110
408

Hôpital universitaire Saint-Pierre
Algemene Kliniek Sint-Jan
Institut Pachéco

1000
1000
1000

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Bruxelles
Brussel
Bruxelles

246,06 €
145,10 €
214,76 €

Part OA
Deel VI
190,04 €
112,07 €
165,86 €

7 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
077
539
087
406
723
038
547
053
111
332
403

Hôpital Brugmann
Centre de Trauma. et de Réadaptation
Hôpitaux d'IRIS Sud
Clinique Universitaire Erasme
Clinique Ste-Anne St-Rémi
Psychogeriatrisch Centrum
Centre Hospitalier de Revalidation Albert Laurent C/O An
Magnolia
asbl Clinique de l'Europe
A.s.b.l. C.H.I.R.E.C.
Cliniques Universitaires Saint-Luc

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

1020
1020
1040
1070
1070
1080
1082
1090
1180
1180
1200

rptHopFinPrixJour

Laken
Laken
Etterbeek
Anderlecht
Anderlecht
Molenbeek-Sai
Berchem-Saint
Jette
Uccle
Uccle
Woluwe-Saint-

235,69 €
280,73 €
188,44 €
343,27 €
278,23 €
198,38 €
181,43 €
184,70 €
238,38 €
387,41 €
208,16 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

53,66 €
63,92 €
42,90 €
78,16 €
63,35 €
45,17 €
41,31 €
42,05 €
54,27 €
88,21 €
47,39 €

182,03 €
216,81 €
145,54 €
265,11 €
214,88 €
153,21 €
140,12 €
142,65 €
184,11 €
299,20 €
160,77 €

8 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Hainaut

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

027
718
409
010
325
249
254
266
007
096
146
410
008
071
534
725
247
724

C.H. Notre Dame Reine Fabiola
C.H.U. De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce
Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Centre de Santé des Fagnes
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité Chrétienne
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Clinique Notre-Dame
Centre Hospitalier Régional de Tournai
IMC
C.H. de Mouscron
Hôpital La Madeleine

6000
6000
6041
6060
6110
6460
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7500
7500
7700
7800

Type - Type

BR

Charleroi
Charleroi
Gosselies
Gilly
Montigny-le-Till
Chimay
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Pa
Hornu
Baudour
Tournai
Tournai
Tournai
Mouscron
Ath

389,42 €
372,19 €
332,63 €
337,75 €
454,53 €
391,39 €
352,77 €
317,72 €
360,68 €
334,48 €
319,16 €
287,85 €
374,43 €
269,84 €
368,02 €
322,88 €
290,51 €
336,74 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

2,59 €
2,42 €
2,57 €
2,47 €
2,43 €
2,64 €
2,33 €
2,39 €
2,26 €
2,44 €
2,73 €
2,38 €
3,06 €
0,37 €
2,24 €
3,10 €
2,02 €
3,17 €

90,67 €
86,61 €
77,72 €
78,81 €
105,37 €
91,15 €
82,12 €
74,19 €
83,87 €
78,04 €
74,78 €
67,38 €
87,62 €
61,72 €
85,52 €
75,91 €
67,70 €
79,12 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

287,31 €

Part OA
Deel VI
298,75 €
285,58 €
254,91 €
258,94 €
349,16 €
300,24 €
270,65 €
243,53 €
276,81 €
256,44 €
244,38 €
220,47 €
286,81 €
208,12 €
282,50 €
246,97 €
222,81 €
257,62 €

Grands brûlés - Brandwonden

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

010

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR

6060

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Gilly

1.261,83 €

Part OA
Deel VI
974,52 €

9 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

P

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

941
951
904
974
922
905
950

Hôpital de Jour
Hôp. Psych du Chênes aux Haies
Centre Psych. St-Bernard
Hôp. Psych. "Les Marronniers"
Clinique Neuro-Psychiatrique
Institut Psychiatrique St Charles
Inst. Psych. St-Jean de Dieu

6001
7000
7170
7500
7603
7620
7900

Type - Type

PA

Marcinelle
Mons
Manage
Tournai
Bon-Secours
Wez-Velvain
Leuze-en-Hain

408,39 €
184,99 €
182,00 €
202,23 €
171,61 €
168,62 €
187,41 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

010
325
254
266
721
534
725

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Maison Marie Immaculée
Centre Hospitalier Régional de Tournai
IMC

6060
6110
7000
7000
7063
7500
7500

Sp

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

92,99 €
42,12 €
41,44 €
46,14 €
39,07 €
38,39 €
42,67 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

110,04 €
95,75 €
106,88 €
107,36 €
120,38 €
107,08 €
105,09 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €

58,16 €
92,48 €
44,96 €

Part OA
Deel VI
315,40 €
142,87 €
140,56 €
156,09 €
132,54 €
130,23 €
144,74 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Gilly
Montigny-le-Till
Mons
Mons
Neufvilles
Tournai
Tournai

483,27 €
420,53 €
469,42 €
471,52 €
528,71 €
470,30 €
461,54 €

Part OA
Deel VI
373,23 €
324,78 €
362,54 €
364,16 €
408,33 €
363,22 €
356,45 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

027
718
409

C.H. Notre Dame Reine Fabiola
C.H.U. De Charleroi
Clinique Notre-Dame de Grâce

6000
6000
6041

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Charleroi
Charleroi
Gosselies

255,45 €
406,15 €
197,46 €

Part OA
Deel VI
197,29 €
313,67 €
152,50 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
010
325
254
266
007
096
146
410
008
534
725
247
724

Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR
C.H.U. A. Vésale
Hôpital Ambroise Paré
C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies
Centre Hospitalier de la Haute Senne
C.H.U. Tivoli
Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes
A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité Chrétienne
Réseau Hospitalier de la Médecine sociale
Centre Hospitalier Régional de Tournai
IMC
C.H. de Mouscron
Hôpital La Madeleine

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

6060
6110
7000
7000
7060
7100
7100
7301
7331
7500
7500
7700
7800

rptHopFinPrixJour

Gilly
Montigny-le-Till
Mons
Mons
Soignies
La Louvière
Haine-Saint-Pa
Hornu
Baudour
Tournai
Tournai
Mouscron
Ath

278,55 €
212,25 €
233,54 €
230,83 €
242,35 €
236,86 €
174,30 €
210,92 €
244,80 €
199,86 €
233,34 €
224,01 €
241,70 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

63,42 €
48,32 €
53,17 €
52,55 €
55,18 €
53,93 €
39,68 €
48,02 €
55,74 €
45,50 €
53,13 €
51,00 €
55,03 €

215,13 €
163,93 €
180,37 €
178,28 €
187,17 €
182,93 €
134,62 €
162,90 €
189,06 €
154,36 €
180,21 €
173,01 €
186,67 €

11 /26

Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Liège

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

152
158
412
707
023
042
068
015
257
020
004

Les Cliniques Saint-Joseph
Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth
C.H.R. de la Citadelle
C.H.U de Liège
Clinique André Renard
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Hospitalier Hutois
Hôpital Saint-Nicolas
Clinique St-Joseph
C.H.R. Peltzer-La Tourelle
Clinique Reine Astrid

4000
4000
4000
4000
4040
4100
4500
4700
4780
4800
4960

2,50 €
0,21 €
2,84 €
54,27 €
3,11 €
2,71 €
2,31 €
2,80 €
2,14 €
3,12 €
2,53 €

71,45 €
89,80 €
91,25 €
148,56 €
66,44 €
77,22 €
77,12 €
87,95 €
79,55 €
72,78 €
81,02 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

292,30 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,37 €

70,49 €

Type - Type

BR

Liège
Rocourt
Liège
Liège
Herstal
Seraing
Huy
Eupen
Sankt-Vith
Verviers
Malmédy

305,32 €
393,67 €
391,13 €
468,37 €
281,27 €
329,97 €
330,90 €
376,79 €
342,12 €
309,06 €
347,27 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

707

C.H.U de Liège

4000

G

233,87 €
303,87 €
299,88 €
319,81 €
214,83 €
252,75 €
253,78 €
288,84 €
262,57 €
236,28 €
266,25 €

Grands brûlés - Brandwonden

Agr
Erk

Type - Type

Part OA
Deel VI

Liège

1.283,72 €

Part OA
Deel VI
991,42 €

Gériatrie - Geriatrie

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

037

Les Cliniques de l'IPAL

4000

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Liège

308,35 €

Part OA
Deel VI
237,86 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

P

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

925
964
972
954
908

Clinique Notre-Dame des Anges
Hôp. de Jour "La Clé"
Centre Hospitalier Psych. "Petit Bourgogne"
Clin. Psych. Frères Alexiens
Centre Hospitalier Spécialisé "L'Accueil"

4000
4000
4000
4841
4990

Type - Type

PA

Glain
Liège
Liège
Henri-Chapelle
Lierneux

191,33 €
155,33 €
233,94 €
197,63 €
201,56 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

037
152
042
722

Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
MRS St-Joseph

4000
4000
4100
4850

Sp

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,12 €
0,00 €
0,00 €

43,56 €
35,36 €
53,36 €
45,00 €
45,89 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

106,85 €
103,50 €
107,86 €
114,71 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

46,50 €
72,89 €
82,23 €
90,09 €
54,49 €
52,14 €
144,38 €
48,15 €

Part OA
Deel VI
147,77 €
119,97 €
180,58 €
152,63 €
155,67 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Liège
Liège
Seraing
Moresnet

469,29 €
454,56 €
473,72 €
503,80 €

Part OA
Deel VI
362,44 €
351,06 €
365,86 €
389,09 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

037
152
412
707
042
242
015
020

Les Cliniques de l'IPAL
Les Cliniques Saint-Joseph
C.H.R. de la Citadelle
C.H.U de Liège
C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye
Centre Neurologique
Hôpital Saint-Nicolas
C.H.R. Peltzer-La Tourelle

4000
4000
4000
4000
4100
4557
4700
4800

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Liège
Liège
Liège
Liège
Seraing
Fraiture
Eupen
Verviers

204,24 €
320,12 €
361,16 €
395,67 €
239,34 €
229,01 €
634,12 €
211,50 €

Part OA
Deel VI
157,74 €
247,23 €
278,93 €
305,58 €
184,85 €
176,87 €
489,74 €
163,35 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Limburg

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

159
243
714
371
717
716
715
719

A.Z. Salvator - St.-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Sint-Franciskusziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

3500
3500
3550
3600
3680
3700
3800
3900

Type - Type

P

Hasselt
Hasselt
Heusden-Zolde
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Overpelt

334,42 €
411,32 €
358,20 €
390,11 €
359,75 €
302,17 €
306,87 €
318,74 €

Part Etat
Deel Staat

0,38 €
0,57 €
0,69 €
0,68 €
0,38 €
0,42 €
2,83 €
0,41 €

76,44 €
94,09 €
82,09 €
89,35 €
82,20 €
69,12 €
72,05 €
72,89 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,18 €
0,00 €
0,00 €
0,17 €

125,32 €
50,21 €
50,35 €
50,08 €
43,77 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €

105,02 €
100,94 €

Part OA
Deel VI
257,98 €
317,23 €
276,11 €
300,76 €
277,55 €
233,05 €
234,82 €
245,85 €

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

989
909
952
953
991

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis "Daelwezeth"
Medisch Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis " Sancta Maria"
Psychiatrisch Centrum "Ziekeren"

3600
3621
3740
3800
3800

Type - Type

B7/B8
B7/B8

PA

Genk
Rekem
Bilzen
Sint-Truiden
Sint-Truiden

550,38 €
219,94 €
221,16 €
219,94 €
191,68 €

Part OA
Deel VI
425,06 €
169,73 €
170,81 €
169,86 €
147,91 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

243
371

Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Ziekenhuis Oost-Limburg

3500
3600

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Hasselt
Genk

461,23 €
443,34 €

Part OA
Deel VI
356,21 €
342,40 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
716
719

Type - Type

Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Mariaziekenhuis Noord-Limburg

Sp

3700
3900

Tongeren
Overpelt

464,51 €
507,22 €

0,00 €
0,00 €

105,76 €
115,49 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

67,19 €
46,32 €
56,47 €
61,67 €
61,55 €
62,31 €
49,70 €

358,75 €
391,73 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

159
243
371
717
716
715
116

A.Z. Salvator - St.-Ursula
Virga Jesse Ziekenhuis A.V.
Ziekenhuis Oost-Limburg
Ziekenhuis Maas en Kempen
Algemeen Ziekenhuis Vesalius
Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo
M.S.- en revalidatiecentrum

3500
3500
3600
3680
3700
3800
3900

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Hasselt
Hasselt
Genk
Maaseik
Tongeren
Sint-Truiden
Overpelt

295,12 €
203,43 €
248,02 €
270,86 €
270,32 €
273,65 €
218,27 €

Part OA
Deel VI
227,93 €
157,11 €
191,55 €
209,19 €
208,77 €
211,34 €
168,57 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Luxembourg

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

246
168
164

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne
Intercommunale hospitalière Famène Ardenne Condroz

6700
6800
6900

Type - Type

P

Arlon
Libramont-Che
Marche-en-Fa

358,25 €
385,86 €
295,52 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

985

Inst. Neuro-Psych. "La Clairière"

6880

PA

Bertrix

215,89 €

0,33 €
0,41 €
0,39 €

81,82 €
88,17 €
67,59 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

49,15 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €

107,97 €
104,29 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €

44,36 €
52,94 €

Part OA
Deel VI
276,43 €
297,69 €
227,93 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

246
168

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne

6700
6800

Sp

Part OA
Deel VI
166,74 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

Part Etat
Deel Staat

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Arlon
Libramont-Che

474,19 €
458,02 €

Part OA
Deel VI
366,22 €
353,73 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

246
168

Clinique du sud Luxembourg
Centre Hospitalier de l'Ardenne

6700
6800

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Arlon
Libramont-Che

194,83 €
232,52 €

Part OA
Deel VI
150,47 €
179,58 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Namur

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

006
166
706
103
264
039

C.H.R de Namur
Clinique Ste-Elisabeth
Clinique Saint-Luc
C.H. du Val de Sambre
C. H. de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne

5000
5000
5004
5060
5500
5530

0,45 €
0,44 €
2,53 €
1,96 €
2,37 €
57,98 €

89,15 €
82,65 €
69,83 €
76,02 €
83,72 €
156,24 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €

42,24 €
45,17 €
121,88 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €

121,94 €
104,89 €

Type - Type

P

Namur
Namur
Bouge
Auvelais
Dinant
Yvoir

390,03 €
361,52 €
298,11 €
327,25 €
359,68 €
489,52 €

300,88 €
278,87 €
228,28 €
251,23 €
275,96 €
333,28 €

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

955
986
938

Inst. Psych. Beau Vallon
Inst. Psych. Saint-Martin
Centre Psychiatrique "Les Goélands"

5002
5100
5190

Type - Type

Part OA
Deel VI

PA

Saint-Servais
Dave
Spy

185,55 €
198,41 €
535,30 €

Part OA
Deel VI
143,31 €
153,24 €
413,42 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

720
103

Foyer Saint-François
C.H. du Val de Sambre

5000
5060

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Namur
Auvelais

535,57 €
460,65 €

Part OA
Deel VI
413,63 €
355,76 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

Sp

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

006
103
264
039

C.H.R de Namur
C.H. du Val de Sambre
C. H. de Dinant
Cliniques Universitaires de Mont-Godinne

5000
5060
5500
5530

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Namur
Auvelais
Dinant
Yvoir

320,82 €
229,01 €
253,02 €
472,69 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

73,05 €
52,14 €
57,61 €
107,63 €

Part OA
Deel VI
247,77 €
176,87 €
195,41 €
365,06 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Oost-Vlaanderen

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

017
290
670
713
595
265
012
126
176
550
217
170
134

A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef
A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Nikolaas
Algemeen Ziekenhuis Lokeren
A.Z. St.-Blasius
O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
A.Z. Sint-Elisabeth
AZ Oudenaarde
Sint-Vincentiusziekenhuis

9000
9000
9000
9000
9100
9160
9200
9300
9300
9600
9620
9700
9800

0,38 €
2,82 €
64,07 €
3,52 €
0,40 €
0,42 €
0,36 €
0,38 €
0,43 €
0,34 €
0,37 €
0,45 €
0,44 €

74,89 €
83,60 €
169,56 €
81,26 €
72,46 €
74,11 €
69,89 €
76,42 €
68,38 €
69,93 €
73,27 €
88,52 €
69,38 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

277,79 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

49,56 €

Type - Type

BR

Gent
Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Lokeren
Dendermonde
Aalst
Aalst
Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Deinze

327,65 €
357,59 €
527,36 €
344,94 €
316,89 €
324,07 €
305,76 €
334,35 €
298,85 €
305,98 €
320,53 €
387,25 €
303,23 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

670

Universitair Ziekenhuis

9000

P

252,76 €
273,99 €
357,80 €
263,68 €
244,43 €
249,96 €
235,87 €
257,93 €
230,47 €
236,05 €
247,26 €
298,73 €
233,85 €

Grands brûlés - Brandwonden

Agr
Erk

Type - Type

Part OA
Deel VI

Gent

1.220,02 €

Part OA
Deel VI
942,23 €

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

900

Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain

9000

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Gent

217,66 €

Part OA
Deel VI
168,10 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
958
930
978
959
918
960
988
911
914
956
992

Type - Type

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo
PZ Sint-Camillus
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist
Psychiatrisch Centrum " Caritas"
Psychiatrisch Ziekenhuis en Revalidatiecentrum Sint-Hië
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia
Psychiatrisch Ziekenhuis "Zoete Nood Gods"
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus
Kliniek "De Pelgrim"
Psychiatrisch Centrum Sint-Jan
Psychiatrisch Centra Sleidinge

PA

9000
9051
9060
9090
9100
9100
9340
9620
9860
9900
9940

Gent
Sint-Denijs-We
Zelzate
Melle
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Lede
Zottegem
Oosterzele
Eeklo
Sleidinge

204,49 €
196,34 €
258,27 €
225,44 €
209,49 €
213,51 €
208,03 €
171,37 €
223,20 €
213,35 €
211,39 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

290
670
713
595
012
126
176
550

A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Nikolaas
A.Z. St.-Blasius
O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid

9000
9000
9000
9100
9200
9300
9300
9600

Sp

46,56 €
44,70 €
58,80 €
51,33 €
47,70 €
48,61 €
47,36 €
39,02 €
50,82 €
48,57 €
48,13 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

100,99 €
102,78 €
104,37 €
100,21 €
106,05 €
104,91 €
104,33 €
110,75 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

48,32 €
73,31 €
67,58 €
51,87 €
42,35 €

157,93 €
151,64 €
199,47 €
174,11 €
161,79 €
164,90 €
160,67 €
132,35 €
172,38 €
164,78 €
163,26 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Dendermonde
Aalst
Aalst
Ronse

443,53 €
451,39 €
458,41 €
440,12 €
465,75 €
460,78 €
458,20 €
486,42 €

Part OA
Deel VI
342,54 €
348,61 €
354,04 €
339,91 €
359,70 €
355,87 €
353,87 €
375,67 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

290
670
713
595
012

A.Z. St.-Lucas
Universitair Ziekenhuis
A.Z. Jan Palfijn - Gent
A.Z. Nikolaas
A.Z. St.-Blasius

9000
9000
9000
9100
9200

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Gent
Gent
Gent
Sint-Niklaas
Dendermonde

212,23 €
322,00 €
296,82 €
227,81 €
186,03 €

Part OA
Deel VI
163,91 €
248,69 €
229,24 €
175,94 €
143,68 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
126
176
550
217
170
095
216

O.L.Vrouwziekenhuis
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk Ziekenhuis A.V.
A.Z. Zusters van Barmhartigheid
A.Z. Sint-Elisabeth
AZ Oudenaarde
S.V. Medisch Sociale Intercommunale Vereniging Lembe
Verpleeginrichting Veilige Have

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

9300
9300
9600
9620
9700
9820
9880

rptHopFinPrixJour

Aalst
Aalst
Ronse
Zottegem
Oudenaarde
Merelbeke
Aalter

198,65 €
224,33 €
226,24 €
220,92 €
190,39 €
186,19 €
217,40 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

45,23 €
51,07 €
51,51 €
50,30 €
43,35 €
42,39 €
49,50 €

153,42 €
173,26 €
174,73 €
170,62 €
147,04 €
143,80 €
167,90 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

Vlaams Brabant

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

106
204
108
322
712
109

Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
A.Z. Jan Portaels
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
Algemeen Ziekenhuis Diest
A.Z. H. Hart

1500
1800
3000
3000
3290
3300

0,34 €
0,28 €
0,41 €
65,05 €
0,47 €
0,54 €

67,65 €
71,42 €
81,37 €
168,75 €
67,34 €
67,62 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

284,39 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

50,21 €
41,45 €
47,26 €
73,05 €
56,17 €
49,66 €
50,44 €
51,17 €

Type - Type

BR

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven
Diest
Tienen

295,98 €
312,74 €
356,00 €
520,48 €
294,17 €
295,15 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

322

Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.

3000

P

228,33 €
241,32 €
274,63 €
351,73 €
226,83 €
227,53 €

Grands brûlés - Brandwonden

Agr
Erk

Type - Type

Part OA
Deel VI

Leuven

1.248,98 €

Part OA
Deel VI
964,59 €

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

944
931
934
945
943
942
947
975

Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius
Nakuurhome Papiermoleken, campus Emmaüsgebouw
Psycho-Sociaal Centrum
Universitair Psychiatrisch Centrum "Salve Mater", camp
Universitair Centrum Sint-Jozef
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael
Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Kamillus

1850
3000
3000
3000
3070
3290
3300
3360

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Grimbergen
Leuven
Leuven
Leuven
Kortenberg
Diest
Tienen
Bierbeek

220,51 €
182,05 €
207,56 €
320,83 €
246,22 €
218,13 €
221,54 €
224,74 €

Part OA
Deel VI
170,30 €
140,60 €
160,30 €
247,78 €
190,05 €
168,47 €
171,10 €
173,57 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

PA

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

106
204
108
322

Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
A.Z. Jan Portaels
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.

1500
1800
3000
3000

Type - Type

Sp

Halle
Vilvoorde
Leuven
Leuven

496,80 €
468,93 €
500,28 €
446,07 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

113,12 €
106,77 €
113,91 €
101,57 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

53,47 €
81,05 €
74,20 €
57,91 €
47,87 €
78,81 €
42,19 €

Part OA
Deel VI
383,68 €
362,16 €
386,37 €
344,50 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

106
499
204
693
108
322
109

Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der Koningin
Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Instelling
A.Z. Jan Portaels
Nationaal Multiple Sclerose Centrum
Regionaal Ziekenhuis H. Hart
Universitaire Ziekenhuizen K.U.L.
A.Z. H. Hart

1500
1602
1800
1820
3000
3000
3300

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Halle
Vlezenbeek
Vilvoorde
Melsbroek
Leuven
Leuven
Tienen

234,84 €
355,98 €
325,88 €
254,34 €
210,24 €
346,14 €
185,33 €

Part OA
Deel VI
181,37 €
274,93 €
251,68 €
196,43 €
162,37 €
267,33 €
143,14 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Province - Provincie
Type - Type

A

West-Vlaanderen

Aigus - Acute

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

049
392
140
032
067
525
396
310
395
397
002
117
378
124
057

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg Oostkust
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
AZ ALMA
Ziekenhuis Henri Serruys
A.Z. Damiaan Oostende
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Sint-Augustinuskliniek
Sint-Andriesziekenhuis
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
Stedelijk Ziekenhuis
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Sint-Rembertziekenhuis
Sint-Jozefkliniek
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

8000
8300
8310
8340
8400
8400
8500
8630
8700
8790
8800
8800
8820
8870
8900

Type - Type

G

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende
Oostende
Kortrijk
Veurne
Tielt
Waregem
Roeselare
Roeselare
Torhout
Izegem
Ieper

422,13 €
322,87 €
309,00 €
312,45 €
326,00 €
297,58 €
309,89 €
340,37 €
282,11 €
264,47 €
345,55 €
332,74 €
304,74 €
306,93 €
340,80 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,34 €
2,16 €
0,35 €
2,01 €
2,69 €
2,10 €
0,40 €
2,46 €
2,38 €
0,43 €
0,41 €
2,24 €
2,49 €
2,71 €
2,56 €

96,38 €
75,18 €
70,62 €
72,69 €
76,30 €
69,38 €
70,87 €
79,40 €
66,07 €
60,55 €
78,99 €
77,49 €
71,31 €
71,98 €
79,57 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €

48,27 €

Part OA
Deel VI
325,75 €
247,69 €
238,38 €
239,76 €
249,70 €
228,20 €
239,02 €
260,97 €
216,04 €
203,92 €
266,56 €
255,25 €
233,43 €
234,95 €
261,23 €

Gériatrie - Geriatrie

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

058

Revalidatiecentrum Ten Bos

8870

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Izegem

212,02 €

Part OA
Deel VI
163,75 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
Type - Type

P

Psychiatrique - Psychiatrische

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

987
963
528
982
901
961
962

Psychotherapeutisch Centrum "Rustenburg"
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Kliniek Heilige Familie
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Kliniek Sint-Jozef
Psychiatrisch Centrum Heilig Hart
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw van Vrede

8000
8200
8500
8730
8740
8900
8930

Type - Type

PA

Brugge
Sint-Andries
Kortrijk
Beernem
Pittem
Ieper
Menen

230,24 €
204,77 €
341,79 €
194,40 €
282,59 €
189,61 €
184,24 €

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

049
525
396
117
057

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
A.Z. Damiaan Oostende
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman

8000
8400
8500
8800
8900

Sp

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

52,42 €
46,62 €
77,82 €
44,26 €
64,34 €
43,17 €
41,95 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

111,52 €
101,41 €
103,25 €
100,09 €
103,76 €

B7/B8
B7/B8

Part Etat
Deel Staat

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

48,71 €
80,68 €
64,09 €
47,31 €
58,39 €

Part OA
Deel VI
177,82 €
158,15 €
263,97 €
150,14 €
218,25 €
146,44 €
142,29 €

Palliatif - Pallatief

Agr
Erk

Type - Type

B7/B8
B7/B8

Brugge
Oostende
Kortrijk
Roeselare
Ieper

489,80 €
445,37 €
453,47 €
439,61 €
455,72 €

Part OA
Deel VI
378,28 €
343,96 €
350,22 €
339,52 €
351,96 €

Spécialités - Specialiteit

Agr
Erk

Dénomination
Benaming

Code
Localité Prix par journée
Postnum Plaats
Prijs per dag

049
392
140
032
525

Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V.
Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg Oostkust
Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef
AZ ALMA
A.Z. Damiaan Oostende

8000
8300
8310
8340
8400

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

rptHopFinPrixJour

Brugge
Knokke
Assebroek
Sijsele
Oostende

213,93 €
354,36 €
281,51 €
207,80 €
256,47 €

Part OA
Deel VI
165,22 €
273,68 €
217,42 €
160,49 €
198,08 €
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Prix par journée - Prijs per dag
Semestre - Semester 2 Année - Jaar 2008
679
396
031
676
397
117
058
057
649

Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie
A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe
Verpleegtehuis Godtsvelde
Koningin Elisabeth Instituut
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes
fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis
Revalidatiecentrum Ten Bos
Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman
Sint-Janshospitaal

Mercredi 30 juillet 2008 à 9:47 - Woensdag 30 juli

8400
8500
8610
8670
8790
8800
8870
8900
8940

rptHopFinPrixJour

Oostende
Kortrijk
Kortemark
Oostduinkerke
Waregem
Roeselare
Izegem
Ieper
Wervik

214,32 €
186,12 €
202,08 €
227,16 €
212,11 €
171,55 €
177,45 €
237,14 €
201,29 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

48,80 €
42,37 €
46,01 €
51,72 €
48,29 €
39,06 €
40,40 €
53,99 €
45,83 €

165,52 €
143,75 €
156,07 €
175,44 €
163,82 €
132,49 €
137,05 €
183,15 €
155,46 €
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