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INHOUD 
 

1. Organiek reglement voor het provinciale afvaloverlegplatform 
2. Heffing voor het aanslagjaar 2004 van een  Provinciebelasting op 

Jachtverloven  en Jachtvergunningen  
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27.11.2003, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2004 van een  Provinciebelasting op Jachtverloven en 
Jachtvergunningen 

3. Heffing voor het aanslagjaar 2004 van een Provinciebelasting op Bedrijven 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad 
bekendgemaakt :het besluit van de Provincieraad van 27.11.2003, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2004 van een  Provinciebelasting op Bedrijven. 

4. Heffing voor het aanslagjaar 2004 van een Algemene  Provinciebelasting   
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad 
bekendgemaakt :het besluit van de Provincieraad van 27.11.2003, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2004 van een Algemene Provinciebelasting. 

5. Heffing voor het aanslagjaar 2004 van provinciale  opcentiemen op de 
onroerende voorheffing   
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27.11.2003, houdende heffing 
voor het aanslagjaar 2004 van driehonderd dertig opcentiemen op de onroerende 
voorheffing. 

6. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van  deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen   
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad 
bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 27.11.2003, houdende 
goedkeuring voor het aanslagjaar 2004 van de bepalingen van toepassing voor de 
verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op 
jachtverloven en jachtvergunningen. 

 
 
NR. 1 - ORGANIEK REGLEMENT VOOR HET PROVINCIALE AFVALOVERLEGPLATFORM 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
- Gelet op het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 1997-2001 waar i.v.m. de 

provinciale overlegplatformen staat ingeschreven dat deze dienen opgericht te worden 
met als doel de coördinatieopdracht, bedoeld in art. 16§6 van het Afvalstoffendecreet 
vorm te geven, 

- Gelet op de beslissing van de Provincieraad van West-Vlaanderen van 28/3/2002 om in te 
tekenen op de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling’, wat tot gevolg heeft dat een provinciaal afvaloverlegplatform moet worden 
uitgebouwd (cfr. art. 5.2.3.1, §2.7), 

- Gelet op het schrijven van de Minister van Leefmilieu van 13 november 2002 waarin zij 
stelt dat “een niet-formele organisatie van overlegmogelijkheden op provinciaal niveau 
niet volstaat om aan deze voorwaarde (gesteld in art. 3§1.1° van het provinciaal 
milieuconvenant, hernomen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst art. 5.2.3.1, §2.7) 
te voldoen” , 

- Overwegende dat in de Provincie West-Vlaanderen reeds een overlegforum met de 
afvalintercommunales operationeel was sinds 1995 en het aangewezen is om dit te 
officialiseren, 

- Gelet op art. 65 en 85 van de Provinciewet,  
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Op voorstel van de Bestendige Deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Art. 1: Het bestaande overlegforum met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 
afvalbevoegdheid (vroegere ‘afvalintercommunales’) IVBO, IVOO, IVIO, IVMO, IVVO, IVRO, 
IMOG en Knokke Heist, wordt aangeduid als provinciaal afvaloverlegplatform . 
 
Hoofdstuk 1: Doelstellingen en Taken  
Art. 2: Krachtens de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling’ heeft het afvaloverlegplatform als bijzondere taak: 
1° de samenwerking tussen de lokale besturen en de provincies uit te werken, met prioritaire 
inzet naar de voorkoming en hergebruik van afvalstoffen; 
2° de uitwisseling en afstemming van sensibiliseringsacties (in afstemming met de 
gewestelijke coördinatie) te verzekeren; 
3° de gemeenten en intercommunales waar het afvalbeleid minder goede resultaten haalt bij 
te trekken (in het bijzonder rond de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen en het 
aanpakken van ontwijkgedrag zoals sluikstorten); 
4° innovatieve projecten te gaan initiëren of ondersteunen (met bijzondere aandacht voor 
projecten die de voorkoming en het hergebruik van afvalstoffen centraal stellen). 

Art. 3:  Specifiek voor de Provincie West-Vlaanderen heeft het Provinciaal 
Afvaloverlegplatform bijkomend ook de taak om 

1° adviezen te formuleren t.b.v. het provinciale afvalbeleid alsook t.b.v. provinciale 
stellingnames m.b.t. het gewestelijke afvalbeleid.   
2° gemeenschappelijke moeilijkheden te helpen wegwerken en de eigenheid van de West-
Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij de hogere overheid te helpen 
bewaken.   
3° uniforme informatie aan de gemeentebesturen ,onder meer onder de vorm van richtlijnen 
of omzendbrieven, te ontwikkelen  
 
Hoofdstuk 2 :  Samenstelling 

Art. 4: Het West-Vlaamse Afvaloverlegplatform bestaat uit  

− Gedeputeerde voor Leefmilieu – voorzitter 

- Directeurs van de West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met 
een afvalbevoegdheid, of een plaatsvervanger, beide gemandateerd door hun raad 
van bestuur.  Deze treden tevens op als de vertegenwoordigers van hun leden-
gemeenten. 

- Ambtenaar, aangewezen door de gemeente(n) die niet aangesloten zijn bij een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband met een afvalbevoegdheid: op heden is dit 
enkel Knokke-Heist  

- Afgevaardigde van OVAM 
- Coördinator afvalbeleid van de provincie – secretaris van de vergadering 
- Voor bepaalde dossiers uitgenodigde externe deskundigen. 

Art. 5: Voor specifieke thema’s kan het Afvaloverlegplatform beslissen om aparte, al of niet 
tijdelijke, werkgroepen te vormen.  De vorderingen en resultaten van de 
werkgroepvergaderingen worden steeds teruggekoppeld naar het Afvaloverlegplatform. 
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Hoofdstuk 3 : Werking 

Art.6: Het afvaloverlegplatform komt minstens 3 maal per jaar samen op voorstel van de 
voorzitter-gedeputeerde.  Bijeenroepingen op voorstel van de leden zijn steeds mogelijk en te 
bespreken bij de voorzitter-gedeputeerde. 
Art.7: De secretaris verstuurt de uitnodigingen, verzorgt de interne en eventuele externe 
briefwisseling, en maakt de nodige afspraken voor de inhoudelijke voorbereiding van de 
agendapunten.  Hij zit ook de vergadering voor in geval de voorzitter verhinderd is.  In dit 
geval wordt voor de verslaggeving een plaatsvervanger uit de Dienst MIRONA aangeduid. 
Art. 8: Voor elke vergadering wordt minimaal 10 dagen op voorhand een uitnodiging 
verstuurd aan alle leden.  Deze uitnodiging bevat een voorstel van dagorde, de nodige 
documenten met toelichting.  De leden kunnen bijkomende agendapunten tot ten laatste 5 
dagen op voorhand bij de secretaris indienen. 
Art. 9: Vaste agendapunten zijn: 

- Goedkeuring verslag vorige vergadering; 
- Terugkoppeling gewestelijk overlegplatform; 
- Gezamenlijke Initiatieven (sensibilisatie of educatieve projecten, studies, 

inventarisaties, aanbevelingen aan gemeenten,…) 
- Stand van zaken eventuele aparte werkgroepen  
- Opvolging van de provinciale werkgroep kringloopcentra 
- Uitwisseling realisaties van partners; 

Art. 10: Van elke vergadering wordt een verslag naar alle leden opgestuurd.  
De Provincie kan via haar kanalen naar gemeenten of kringloopcentra rapporteren over 
gesprekspunten of beslissingen.  Een en ander verhindert niet dat de andere leden zelf ook 
naar hun leden of bestuursorganen rapporteren.  Het verslag is echter de formele toetssteen 
voor de standpunten of beslissingen die in het afvaloverlegplatform worden genomen. 
Op de vergaderingen kan afgesproken worden om bepaalde onderdelen van het verslag niet 
vrij te geven aan externen. 
Art. 11: De besluiten worden in consensus genomen.   
Er kan slechts geldig beslist worden als minstens de helft plus één van de vertegenwoordigers 
van de lokale besturen aanwezig zijn. 
Gebrek aan unanimiteit verhindert niet dat samenwerkingsvoorstellen eventueel toch kunnen 
uitgevoerd worden door die actoren die er wel mee akkoord gaan.  Ingeval het innames van 
standpunten betreft zullen de meningen die afwijken van de grootste gemene deler als 
minderheidsstandpunt worden meegegeven.  
Art. 12: De bijeenkomsten van het Overlegplatform zijn niet openbaar. 

 
Hoofdstuk 4: Overige Bepalingen 

Art. 13: Het organiek reglement, evenals latere wijzigingen ervan, moet worden goedgekeurd 
door de leden van het Afvaloverlegplatform. 
Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Provincieraad is bekrachtigd. 
In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Afvaloverlegplatform. In 
spoedeisende gevallen beslist de voorzitter. 
Art. 14: Wisselwerking met de overleggroep voorzitters.  
Naast het eigenlijke afvaloverlegplatform komen de voorzitters, of bij hun afwezigheid de 
ondervoorzitters, van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en van de 
afvalbeheersorganisatie van de gemeente Knokke-Heist op eigen verzoek samen.   
Ook deze samenkomsten worden, zoals in art.7 voor het afvaloverlegplatform zelf, 
georganiseerd door de Provincie.  De uitnodigingen aan de voorzitters worden steeds gericht 
aan de afvalintercommunale die zij vertegenwoordigen. 
Deze overleggroep is een uitwisselingsplatform waarbij de leden peilen naar gezamenlijke 
knelpunten, de oplossingen die daar aan gegeven worden met elkaar delen en nieuwe 
samenwerkingsmogelijkheden bespreken. 
Minstens twee voorzitters kunnen de voorzitter van het afvaloverlegplatform om dringende 
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redenen verzoeken een bijkomende vergadering van het afvaloverlegplatform bijeen te 
roepen. In dat geval wordt het afvaloverlegplatform uitgebreid met de voorzitters, hun 
vervangende voorzitter of het door de voorzitter aangeduide lid van het directiecomité. 

 

Brugge, 19 december 2002 
 
 
De Provinciegriffier 
(get.) H. Ost 

De voorzitter 
(get) Jean de Bethune 

 
 
NR. 2. HEFFING VOOR HET AANSLAGJAAR 2004 VAN EEN  PROVINCIEBELASTING OP 
JACHTVERLOVEN  EN JACHTVERGUNNINGEN 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 20 februari 2003, inzonderheid deel III Hoofdstuk 3 - 
Belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen ; 

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

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

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

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

van de provinciewet ; 
 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : De bepalingen van de provinciale belastingverordening op jachtverloven en 
jachtvergunningen zijn als volgt : 
"Art. 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. 
Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2004". 
Artikel 2 : De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de 
provinciebelastingen zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, 
samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit. 
Te dien einde kan het Provinciaal College :  
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te 

coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een 
titel voorzien ; 

2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ; 
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3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken 
en de eenheid in de terminologie te vrijwaren. 

 
Brugge, 
 
 
De Provinciegriffier,      De Voorzitter, 
 
 
 
NR. 3. HEFFING VOOR HET AANSLAGJAAR 2004 VAN EEN PROVINCIEBELASTING OP 
BEDRIJVEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 20 februari 2003, 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 en 113 octies van de provinciewet; 
 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : De bepalingen van de provinciale belastingverordening op bedrijven zijn als volgt : 
"Art. 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. 
Art. 2 - De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of 
bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  
Art. 3 - Het bedrag van de belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 
januari van het aanslagjaar vastgesteld op een basisbedrag van 80,00 euro, vermeerderd met 
14 cent per m² boven een oppervlakte van 1000 m². 
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro. 
Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel 
bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de 
bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de 
aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben 
met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 
a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond ; 
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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. 
Art. 5 - De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 
en 181 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
Art 6 - De belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 
uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de belastbare 
oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-
Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde aangifteformulier 
dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de 
verzending ervan. 
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of onvoldoende aangifteformulieren ontvingen, 
zijn er toe gehouden vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige 
aangifteformulieren aan te vragen. 
Art. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de 
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige 
belastingvermindering. 
Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de 
provinciegouverneur of door de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van 
de provincie- en gemeentebelastingen. 
Art. 9 - Het bedrag van de belasting dient ineens én binnen twee maanden volgend op de 
verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van 
het provinciebestuur.  Na het verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger in 
toepassing van art. 113 octies van de provinciewet de dwanginvordering.  
Art 10 - Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige of 
onjuiste aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen overeenkomstig de 
procedure voorzien in art. 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. 
Art. 11 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2004." 
Artikel 2 : De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de 
provinciebelastingen zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, 
samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit. 
Te dien einde kan het Provinciaal College :  
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te 

coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een 
titel voorzien ; 

2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ; 

3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken 
en de eenheid in de terminologie te vrijwaren. 

 
Brugge, 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
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NR. 4. HEFFING VOOR HET AANSLAGJAAR 2004 VAN EEN ALGEMENE  
PROVINCIEBELASTING   
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 20 februari 2003, inzonderheid Deel III Hoofdstuk 1 - Algemene 
Provinciale Belastingverordening ; 

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

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

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

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

4 en 113 octies van de provinciewet; 
 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : De bepalingen van de algemene provinciale belastingverordening zijn als volgt : 
"Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene 
provinciebelasting geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de 
hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 
Art. 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. 

   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. 

Art. 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. 
Art. 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 17,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 
30,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 
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Art. 5 - De gegevens tot samenstelling van het kohier worden verkregen door raadpleging 
van de bevolkingsregisters van de gemeente en het rijksregister van de natuurlijke personen. 
Art. 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. 
Art. 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 provincieontvanger in 
toepassing van art. 113 octies van de provinciewet de dwanginvordering. 
Art. 8 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2004." 
Artikel 2 : De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de 
provinciebelastingen zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, 
samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit. 
 
Te dien einde kan het Provinciaal College :  
 
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te 

coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een 
titel voorzien ; 

2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ; 

3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken 
en de eenheid in de terminologie te vrijwaren. 

Brugge, 
 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
 
 
 
 
NR 5. HEFFING VOOR HET AANSLAGJAAR 2004 VAN PROVINCIALE  OPCENTIEMEN 
OP DE ONROERENDE VOORHEFFING   
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- Gelet op het reglement op de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 17 februari 2003, inzonderheid Deel I ; 
- Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de provincie ; 
- Gelet op de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

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

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

van de provinciewet ; 
- Gelet op art. 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; 
 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
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Artikel 1 : Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de 
provincie, wordt voor de onroerende voorheffing op driehonderddertig (330) vastgesteld. 
Artikel 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2004. 
 
Brugge, 
 
De Provinciegriffier,         De Voorzitter, 
 
 
 
NR. 6. BEPALINGEN VAN TOEPASSING VOOR DE VERSCHILLENDE  PROVINCIALE 
BELASTINGVERORDENINGEN, MET UITZONDERING VAN  DEZE OP JACHTVERLOVEN 
EN JACHTVERGUNNINGEN   
      
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Bestendige Deputatie van 20 februari 2003, inzonderheid Deel II - Bepalingen van 
toepassing voor de verschillende provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van 
deze op jachtverloven en jachtvergunningen ; 

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

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

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

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

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

- Gelet op de artikelen 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet en op de artikelen 66 § 
4 en 113 octies van de provinciewet; 

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

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

 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie ; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : De bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen 
luiden als volgt : 
"Art. 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. 
Art. 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. 
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Art. 3 - Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met 
gewone aanslagen. 
Art. 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 provincieontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van de 
aanslagbiljetten. 
Art. 5 - Overeenkomstig art.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. 
Art. 6 - Overeenkomstig artikel 113 octies van de provinciewet is de provincieontvanger 
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 provincieontvanger 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 
provincieontvanger verhaald op de belastingschuldige. 
Art. 7 - Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van 
verval, worden ingediend bij de gouverneur, binnen de drie 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. 
Art. 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. 
Art. 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. 
Art. 10 - Tegen de beslissing genomen door de gouverneur kan beroep ingesteld worden bij 
de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 
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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. 
Art. 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. 
Art. 12 - Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2004” 
Artikel 2 : De Bestendige Deputatie zal de bepalingen van het reglement op de 
provinciebelastingen zoals deze tot op heden werden gecoördineerd en gewijzigd, 
samenvatten met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit. 
Te dien einde kan het Provinciaal College :  
1. de orde en de nummering van de artikelen, paragrafen en alinea's van de te 

coördineren teksten wijzigen, ze indelen in hoofdstukken en afdelingen en deze van een 
titel voorzien ; 

2. de verwijzingen die in de samen te vatten teksten voorkomen, wijzigen om ze in 
overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering ; 

3. de vorm van de samen te vatten teksten wijzigen om hun overeenstemming te bereiken 
en de eenheid in de terminologie te vrijwaren. 

 
Brugge, 
 
 
De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
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7. Benoeming Beroepsconsul van Tunesië te Brussel 
8. Benoeming Consul-generaal van de Republiek Turkije te Antwerpen 
9. Benoeming Ereconsul van de Republiek Tuvalu te Brussel 
10. Benoeming Ereconsul van de Republiek Nauru te Brussel 
11. Benoeming Ereconsul van de Republiek Estland te Antwerpen 
12. Omzendbrief Ronde van Frankrijk 2004 – Doortocht in België.  Afwijkingen 

aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd 
13. Plechtigheden ter nagedachtenis van Koning Albert 
14. Openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 

van ontwerpplannen. 
 

 
7. BENOEMING BEROEPSCONSUL VAN TUNESIË TE BRUSSEL 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen,Mijne Heren, 

 
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Mohamed Lofti AMOR benoemd is tot 
Beroepsconsul, waarnemer van het Consulaat-generaal van Tunesië te Brussel, met als 
consulair ressort gans België. 
 
Paul BREYNE 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 

 
8. BENOEMING CONSUL-GENERAAL VAN DE REPUBLIEK TURKIJE TE 
ANTWERPEN 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Gürol SÖKMENSÜER benoemd is tot Consul-
generaal van de Republiek Turkije te Antwerpen, met als consulair ressort de provincies 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg. 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
 

 
9. BENOEMING ERECONSUL VAN DE REPUBLIEK TUVALU TE BRUSSEL 

 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Karl KOCH benoemd is tot Ereconsul van de 
Republiek Tuvalu te Brussel, met als consulair ressort gans België. 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
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10. BENOEMING ERECONSUL VAN DE REPUBLIEK NAURU TE BRUSSEL 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Karl KOCH benoemd is tot Ereconsul van de 
Republiek Nauru te Brussel, met als consulair ressort gans België. 
 
Paul BREYNE 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 

 
11. BENOEMING ERECONSUL VAN DE REPUBLIEK ESTLAND TE ANTWERPEN 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u mee te delen dat de heer Antoine VUYLSTEKE benoemd is tot Ereconsul van 
de Republiek Estland te Antwerpen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest. 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
 

 
12. OMZENDBRIEF RONDE VAN FRANKRIJK 2004 – DOORTOCHT IN BELGIË.  
AFWIJKINGEN AAN DE STATUTAIRE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE 
ARBEIDSTIJD 
 
Federale Dienst Openbare Hulpverlening          
Brugge, 6 januari 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief Ronde van Frankrijk 
2004 – Doortocht in België.  Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de 
arbeidstijd. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2003 (blz. 62123). 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Gouverneur, 
Paul BREYNE 
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13. PLECHTIGHEDEN TER NAGEDACHTENIS VAN KONING ALBERT 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “IJzergedenkteken van 
Koning Albert”, avenue de Montalembert 16, 1330 RIXENSART, 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. 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
 
 
14.  OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN. 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 
1999 en 26 april 2000. Nieuwe kandidaturen (aanvulling).Procoro 
 
Brugge, 2/2/04 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 22 januari 2003, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003. 
 
 
Hoogachtend, 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
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OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN 
(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 
DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en  26 april 
2000; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 
februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 
2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 
juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003 gepubliceerd in het 
bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 
1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 
augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 
april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 
en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 
2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003 houdende 
vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met 
het opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht in zitting van 8 januari 2004 m.b.t. de in 
het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
2. Privaatrechtelijke personen 
Grontmij Belgroma – Raghenopark – Hanswijkvaart 51 – 2800 Mechelen 
De heer Jan Bosschem 
 
Artikel 2: 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 22 januari 2004. 
 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
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15. Wijziging provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het op- en 
inrichten van jeuggdverblijfcentra dd.18 december 2003. 
 
16. Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van West-Vlaamse 
gemeenten voor de orpichting van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van de gemeenten inzake jeugdwerkinitiatieven dd. 
18 december 2003 

 
17. Advies Brandweerinspectie over voorstellen tot eervolle onderscheiding van 
leden van gemeentelijke brandweerdiensten. 

 
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
december 2003 
 
19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 
januari 2004 
 
20.Aanpassing grensbedragen sociaal-pedagogische toelage 
 
21. Kerkfabrieken – Vernieuwing van diverse bestuursmandaten op 4 april 
2004. 
 
22.Gehypothekeerde capaciteit – Kredietlijn 
 
 
 
15. WIJZIGING PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIËRING 
VOOR HET OP- EN INRICHTEN VAN JEUGGDVERBLIJFCENTRA DD.18 DECEMBER 
2003. 
 
Brugge, 12 februari 2004 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad, de beslissing dd. 18.12.2003 van de Provincieraad houdende de 
wijzigingen van het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor het op- en 
inrichten van jeugdverblijfcentra. 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
 
 
Hilaire OST        Paul BREYNE 
 
Provinciaal reglement betreffende toelagen voor het op- en inrichten van 
jeugdverblijfscentra. 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen, 
Gelet op het goede kwantitatieve en kwalitatieve aanbod aan jeugdverblijfscentra in 
West-Vlaanderen, en de bezorgdheid om dit resultaat aan te houden, 
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Overwegende dat de integratie van personen met een handicap in het ‘kampgebeuren’ 
nog enigszins problematisch is, 
Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003 – 2007  en het Jaarplan 2003 inzake 
het West-Vlaams jeugdbeleid, 
Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen gebleken is striktere modaliteiten 
vast te stellen, 
Gelet op het positief advies vanwege de provinciale jeugdraad dd. 18.09.2003, 
Gelet op de wet van 14.11.83 betreffende de controle op de toepassing en op de 
aanwending van sommige toelagen, 
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet, 
Gehoord de heer Dirk De fauw, Gedeputeerde, 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 :  
Het provinciaal reglement betreffende toelagen voor het op- en inrichten van 
jeugdverblijfscentra in West-Vlaanderen dd. 24.06.99, wordt gewijzigd als volgt: 
 

a. in Artikel 4 wordt §3  toegevoegd: “De toegankelijkheid van het gebouw en de 
onmiddellijke omgeving, zoals bepaald in artikel 3 punt 7 en artikel 4 §2, moet 
steeds gewaarborgd worden ten aanzien van personen met een handicap. Daartoe 
wordt een doorlichting, begeleiding en evaluatie door een toegankelijkheidsbureau 
verplicht gesteld. De kosten voor deze doorlichting, begeleiding en evaluatie 
komen volledig voor betoelaging in aanmerking, tot een maximumbedrag van 500 
EUR. Is de kost hoger dan 500 EUR dan bedraagt de provinciale toelage 60 % op 
het saldo. De volledige toelage voor deze toegankelijkheidsstudie kan nooit hoger 
zijn dan 1700 EUR” 
 
b. in Artikel 5 worden de bedragen van 2.000.000 fr. vervangen door 50.000 EUR. 
 
c. in Artikel 6 worden de bedragen van 1.000.000 fr. vervangen door 25.000 EUR. 
 
d. in Artikel 8 wordt punt c): “plannen, lastenboeken, bestekken, prijsoffertes, 
ingeval van nieuwbouw of uitbreidings- of aanpassingswerken, maar steeds 
uitgesplitst volgens de aard der kosten, hetzij algemene werken, 
milieubesparende maatregelen en kosten inzake de toegankelijkheid”.  
Wordt aan artikel 8 toegevoegd: “e) een doorlichting en advies door een 
toegankelijkheidsbureau inzake de toegankelijkheid voor jongeren met een 
handicap.”  
 
d. in Artikel 9 worden de bedragen van 150.000 fr. en 30.000 fr. respectievelijk 
vervangen door 3.700 EUR en 750 EUR.  
Aan artikel 9 wordt toegevoegd: “De facturen moeten steeds uitgesplitst worden 
volgens de aard der kosten, hetzij algemene werken, milieubesparende 
maatregelen en kosten inzake de toegankelijkheid” 

 
Artikel 2 : 
Deze wijzigingen treden in werking vanaf de goedkeuring in de provincieraad en voor de 
nieuwe aanvragen na die datum.  
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Artikel 3 : 
De Bestendige Deputatie kan de bepalingen van onderhavig reglement coördineren met 
de bepalingen die deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden 
gewijzigd hebben. 
Daartoe kan zij : 
1. de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de 

teksten naar de vorm wijzigen; 
2. de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe 

nummering overeenbrengen; 
3. zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat 

zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en 
eenheid in de terminologie te brengen. 

De coördinatie zal in het Bestuursmemoriaal worden bekendgemaakt.  
 
Brugge, 18 december 2003 
 
 
De Provinciegriffier,      De Voorzitter 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
 
16. PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE BETOELAGING VAN WEST-
VLAAMSE GEMEENTEN VOOR DE OPRICHTING VAN INTERGEMEENTELIJKE 
SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN DE GEMEENTEN INZAKE 
JEUGDWERKINITIATIEVEN DD. 18 DECEMBER 2003 
 
Brugge, 12 februari 2004 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad, de beslissing dd. 18.12.2003 van de Provincieraad houdende het 
provinciaal reglement betreffende de betoelaging van West-Vlaamse gemeenten voor de 
orpichting van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de gemeenten inzake 
jeugdwerkinitiatieven 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
 
 
Hilaire OST        Paul BREYNE 
 
Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van West-Vlaamse gemeenten 
voor de oprichting van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van de 
gemeenten inzake jeugdwerkinitiatieven 
 
Overwegende dat gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven een hogere slaagkans krijgen 
wanneer die in gezamenlijk overleg tussen gemeenten opgezet worden; 
Gelet op het feit dat het samenwerken tussen jongeren, jeugdwerkorganisaties en 
gemeenten, met partners buiten de provinciegrenzen, nieuwe mogelijkheden, 
stimulansen en inspiratie kan bieden; 
Overwegende dat de integratie van jongeren, met een handicap of in een kansarme 
situatie, in het jeugdwerk, nog steeds met drempels geconfronteerd wordt; 
Gelet op het decreet van  14 februari 2003, houdende de ondersteuning en de 
stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en 
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jeugdwerkbeleid; 
Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003-2007; 
Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen is subsidiëringmodaliteiten vast te 
stellen; 
Gelet op het positief advies vanwege de provinciale jeugdraad van 01.04.03; 
Gelet op artikel 65 van de provinciewet; 
 
Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde, in zijn verslag; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting, 
verleent de provincie West-Vlaanderen toelagen aan samenwerkingsverbanden van 
gemeenten, onder de voorwaarden in dit besluit bepaald. 
 
Artikel 2 Bij de aanvraag tot betoelaging dient, per betrokken gemeente, het meest 
recente jeugdwerkbeleidsplan en jaarplan gevoegd. 
 
Artikel 3 Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minstens drie gemeenten 
waarvan minstens één West-Vlaamse gemeente. 
 
Artikel 4  
§1. De samenwerking moet uit minstens twee jeugdwerkinitiatieven of projecten bestaan 
met een gezamenlijke duur van minimum tien dagdelen (d.w.z. morgen-, namiddag- of 
avondactiviteiten) per kalenderjaar.  De jeugdwerkinitiatieven moeten kaderen binnen de 
bepalingen van artikel 4 van het decreet van  14 februari 2003, houdende de 
ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het 
provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  De initiatieven en projecten moeten 
georganiseerd, gepropageerd en opengesteld worden voor alle jongeren, zonder 
onderscheid, van de participerende gemeenten. 
§ 2. De gemeenten vormen een samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet van 
06.07.01 houdende de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Artikel 5 De initiatieven moeten een uitdrukkelijk inclusief karakter hebben, conform de 
visie van het provinciaal actieplan terzake, met bijzondere aandacht voor het bereiken en 
betrekken van maatschappelijk kwetsbare jongeren. De gemeenten moeten zich 
inhoudelijk en procesmatig laten begeleiden door een organisatie die door de Bestendige 
Deputatie erkend is als deskundig in de betreffende problematiek.   
 
Artikel 6 De provinciale betoelaging aan het samenwerkingsverband wordt, per jaar, 
berekend op basis van het aantal jongeren beneden de 26 jaar in de betrokken West-
Vlaamse gemeenten. 
Het aantal jongeren wordt bepaald door de meest recente gegevens, bekend bij de 
gemeentelijke of provinciale administratie. 
De betoelaging per jongere wordt bepaald op : 
− voor de eerste schijf van 5.000 in aanmerking komende jongeren : 50 eurocent; 
− voor de tweede schijf van 10.000 in aanmerking komende jongeren : 25 eurocent; 
− voor de derde schijf van meer dan 15.000 in aanmerking komende jongeren : 15 

eurocent per jongere. 
 
Indien het krediet, daartoe ingeschreven in de provinciebegroting, ontoereikend is, 
worden de toelagen recht evenredig verdeeld. 
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Artikel 7 De vraag tot betoelaging moet schriftelijk worden ingediend, met vermelding 
van het aantal jongeren per gemeente beneden de 26 jaar en een concrete omschrijving 
van de initiatieven, uiterlijk één maand voor de aanvang van de initiatieven, door alle 
betrokken gemeenten of in een gemeenschappelijk schrijven, bij de Gouverneur en de 
leden van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, ter attentie van de Dienst 
Welzijn, Provinciale Jeugddienst. 
 
Artikel 8 Eenzelfde gemeente kan in hetzelfde werkjaar slechts éénmaal voor 
betoelaging in aanmerking komen als partner in een samenwerkingsverband. 
 
Artikel 9 De Bestendige Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk 
mochten blijken voor het toekennen en uitbetalen van de toelage. 
De intergemeentelijke samenwerking legt een balans voor van inkomsten en uitgaven 
van de betoelaagbare jeugdwerkinitiatieven. Na aftrek van de diverse inkomsten en de 
provinciale tussenkomst, mag het project geen batig financieel saldo opleveren. 
 
De Bestendige Deputatie kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het 
oog op het controleren van de juistheid der verstrekte gegevens.   
 
Artikel 10 De uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van het gemeentelijk 
samenwerkingsverband of, mits toestemming van alle betrokken gemeenten, op 
rekening van één der West-Vlaamse gemeenten. 
 
Artikel 11 Elk project moet steeds op elke publiciteitsvoering en aankondiging naar het 
publiek toe vermelden: “met de steun van het Provinciebestuur West-Vlaanderen”. 
 
Artikel 12 De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen. 
Zij kan tevens jaarlijks de vereiste aantallen, periodes en bedragen, voorzien in artikels 
3, 6 en 7, evalueren en herbepalen overeenkomstig de noden in de sector, zonder dat de 
stijging of daling groter is dan 20 % van het geldende aantal of bedrag. 
 
Artikel 13 De bepalingen van dit besluit worden van kracht voor alle aanvragen, 
ingediend na de goedkeuring van dit reglement door de provincieraad.  
 
Artikel 14 Het provinciaal reglement d.d. 27.11.97, gewijzigd door de provincieraad op 
25 juni 1998 en door de Bestendige Deputatie op 17 augustus 2000 wordt opgeheven 
vanaf  de laatste subsidiëring, op basis van deze voornoemde reglementering. 
 
Brugge, 18 december 2003. 
 
De Provinciegriffier,      De Voorzitter 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
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17. ADVIES BRANDWEERINSPECTIE OVER VOORSTELLEN TOT EERVOLLE 
ONDERSCHEIDING VAN LEDEN VAN GEMEENTELIJKE BRANDWEERDIENSTEN. 
 
Dienst en referte : Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-ET-PG 
 
Brugge, 03 februari 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Aan de korpsoversten van de gemeentelijke brandweerdiensten, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Het was de traditie dat de dienst Brandweerinspectie van de F.O.D. Binnenlandse Zaken 
te Brussel een advies uitbracht over de voorstellen tot onderscheiding van leden van de 
gemeentelijke brandweerdiensten, zowel in de Nationale Orden als voor de burgerlijke 
eretekens. 
 
Mevrouw de directeur-generaal van de betrokken dienst heeft een einde gesteld aan deze 
traditie. 
 
De onderscheidingsdossiers moeten dus niet meer via de Brandweerinspectie worden 
gestuurd maar wel rechtstreeks naar mijn Kabinet, Burg 3, 8000 Brugge waar ze verder 
zullen worden behandeld. 
 
 

Met de meeste hoogachting 
 
        De Gouverneur 
        Paul BREYNE 
 
 
18. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
december 2003 
 
Brugge, 06/02/2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer U, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995, de lijst 
van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 december 2003 ter 
kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier,                             De Gouverneur, 
Hilaire OST             Paul BREYNE 
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Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van 18 december 2003 
 
1. De provincieraad heeft de wijziging van de besluiten van de provincieraad dd. 29 

maart en 26 april 2001 in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale 
vertegenwoordigers in bestuursorganen van diverse intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden en verenigingen gewijzigd. 

 
2. De provincieraad heeft de beslissing van de raad van 1 februari 2001 betreffende de 

aanduiding van provincieraadsleden voor het managementcomité 5b Phasing-Out 
Westhoek-Middenkust gewijzjigd. 

 
3. De provincieraad heeft akte genomen van het samenvattend verslag over de 

verslaggeving uitgebracht door 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 het toelagereglement voor de aankoop van natuurgebieden 

door verenigingen afgeschaft. 
 
5. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring voor 

het op- en inrichten van jeugdverblijfscentra gewijzigd. 
 
6. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de betoelaging van 

West-Vlaamse gemeenten voor de oprichting van intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden van gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven goedgekeurd. 

 
7. De provincieraad heeft het jaarplan provinciaal jeugdwerkbeleid 2004 goedgekeurd. 
 
8. De provincieraad heeft de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de 

Hogeschool West-Vlaanderen over de inzet van provinciepersoneel goedgekeurd. 
 
9. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het participeren in 

sportief-recreatieve projecten in West-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
10. De provincieraad heeft de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en de vzw veldritcomité Hooglede-Gits in verband met de organisatie van 
het wereldkampioenschap veldrijden in 2007 of 2008 goedgekeurd. 

 
11. De provincieraad heeft de aanstelling van mevrouw Joke Vanhulle tot bijzonder 

ontvanger voor het verkooppunt promotionele artikelen in het Boeverbos met ingang 
van 1 januari 2004 goedgekeurd. 

 
12. De provincieraad heeft de aanstelling van de heer Frank Bulcaen tot bijzonder 

ontvanger van de Sportdienst met ingang van 1 januari 2004 goedgekeurd. 
 
13. De provincieraad heeft de bestekken en de gunningswijze voor de nieuwbouw en 

moderniseringswerken in het PTI, campus Tuinbouwschool te Kortrijk (lot ruwbouw 
en afwerking, lot centrale verwarming / ventilatie / sanitair, lot elektriciteit, lot lift en 
lot keuken), met een totaal geraamd bedrag van 2.241.228,84 euro (BTW incl.) 
goedgekeurd. 
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14. De provincieraad heeft machtiging verleend aan de bestendige deputatie om in het 
dienstjaar 2004 inzake onroerende goederen nodig voor werken van openbaar nut 
aan provinciewegen, waterlopen en gebouwen, over te gaan tot aankoop, 
vervreemding, ruiling en vestiging van erfdienstbaarheden. 

 
15. De provincieraad heeft de motie in verband met de instandhouding van een 

volwaardige helikopterdienst op zee aangenomen. 
 
16. De provincieraad heeft mevrouw Sandy Vanparys benoemd op proef tot adjunct-

adviseur (jurist) bij de dienst MIRONA. 
 
17. De provincieraad heeft de heer Axel Van Rie benoemd op proef tot adjunct-adviseur 

(jurist) bij de dienst MIRONA. 
 
18. De provincieraad heeft mevrouw An Coudeville benoemd op proef tot medewerker bij 

de dienst MIRONA. 
 
19. De provincieraad heeft mevrouw Gerda Balcaen benoemd op proef tot medewerker in 

het PMMK. 
 
20. De provincieraad heeft mevrouw Katrien Stevens benoemd op proef tot medewerker 

bij de dienst Welzijn. 
 
21.  De provincieraad heeft de heer Damien Kinds benoemd op proef benoemd tot 
adjunct-adviseur bij de dienst Welzijn. 
 
 
 
19. LIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-
VLAANDEREN DD. 29 JANUARI 2004 
 
Brugge, 5 februari 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
 
Ik heb de eer u, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het Vlaams gewest dd. 22.02.1995, de lijst 
van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 januari 2004 ter 
kennis te brengen. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
Hilaire Ost         Paul BREYNE 
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Lijst besluiten goedgekeurd in provincieraad van 
29 januari 2004 
 
 
1. De provincieraad heeft advies verleend op het voorontwerp van decreet met 

betrekking tot het Vlaams Agentschap Ondernemen en het decreet met betrekking 
tot de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen. 

 
2. De provincieraad heeft de titel van ereprovincieraadslid aan de heer Maurice Top 

verleend. 
 
3. De provincieraad heeft de samenstelling van het bureau gewijzigd. 
 
4. De provincieraad heeft de samenstelling en de vaststelling van de bevoegdheden van 

de raadscommissies gewijzigd. 
 
5. De provincieraad heeft het reglement houdende de verstrekking van een provinciale 

toelage aan verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren van 27 
november 1997 afgeschaft. 

 
6. De provincieraad heeft het provinciaal milieubeleidsplan 2004-2008 en het bijhorend 

overwegingsdocument omtrent de verleende adviezen en de ingediende schriftelijke 
opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van provinciaal milieubeleidsplan 2004-
2008 goedgekeurd. 

 
7. De provincieraad heeft het huishoudelijk reglement PROCORO West-Vlaanderen 

gewijzigd. 
 
8. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van 

educatieve noord-zuidorganisaties werkzaam in West-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
9. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de 

infrastructuursubsidiëring van sportief-recreatieve projecten in West-Vlaanderen 
goedgekeurd. 

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

voor het vervangen van askareltransformatoren en bijkomende veiligheidsingrepen 
in het PTI te Kortrijk – campus KDG, met raming ten bedrage van 134.714,19 euro 
(incl. BTW) goedgekeurd. 

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

voor het leveren van diverse hardware (pc's, monitoren, routers), de migratie van de 
huidige configuraties naar de nieuwe hardware, software en datacommunicatie en de 
organisatie en de exploitatie van een helpdesk ten behoeve van de 
provincieraadsleden van het provinciebestuur van West-Vlaanderen, met raming ten 
bedrage van 185.750,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
12. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 7ha 06a 80ca bouw- 

en eiland gelegen te Heuvelland (Dranouter), ter uitbreiding van het provinciedomein 
De Kemmelberg, mits de prijs van 145.000,00 euro. 

 
13. De provincieraad heeft de beleidsnota communicatie goedgekeurd. 
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14. De provincieraad heeft het voorstel van mevrouw Lies Laridon, in verband met het 

stimuleren van ondernemerszin via een provinciale educatieve koffer "Ondernemen" 
goedgekeurd. 

 
15. De provincieraad heeft mevrouw Tina Bevers op proef benoemd als medewerker van 

de dienst Welzijn. 
 
16. De provincieraad heeft de heer Xavier Potier op proef benoemd tot deskundige bij de 

dienst Financiën. 
 
17. De provincieraad heeft de heer Dirk De Coster bevorderd tot hoofdmedewerker bij de 

dienst Financiën. 
 
18. De provincieraad heeft de mutatie toegestaan van de heer Luc Smet van het Onze-

Lieve-Vrouw-college te Oostende naar het PMI te Knokke-Heist/Oostende. 
 
 
 
20. AANPASSING GRENSBEDRAGEN SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE 
 
Dienst en referte : Welzijn P2004/8/1/0405/1 
 
Brugge, 29/01/2004 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Dames en Heren, 
 
De Bestendige Deputatie heeft, op grond van artikel 6 van het provinciaal reglement dd. 
4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-pedagogische toelage wegens 
thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 29 januari 2004 beslist de 
grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2003 zullen de volgende 
bedragen gelden : 
 
Het netto-belastbaar inkomen van het laatst gekende dienstjaar van de ouders mag een 
vastgesteld grensbedrag niet overschrijden. 
Tot twee personen ten laste bedroeg het grensbedrag 20.580 EUR Per persoon ten laste 
meer werd dit grensbedrag telkens met 330 EUR verhoogd. 
Voor het aanvraagjaar 2004 gelden volgende grensbedragen: 
 
Aantal personen ten laste  Grensbedrag 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20.910 EUR 
21.910 EUR 
22.910 EUR 
23.910 EUR 
24.910 EUR 
25.910 EUR 
26.910 EUR 
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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 2004 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen 
en tijdens het eerste kwartaal 2004 geen nieuw aanvraagformulier zouden toegestuurd 
krijgen, kunnen een verzoek om deze toelage te bekomen sturen naar volgend adres: 
 
De Bestendige Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen 
Provinciehuis Boeverbos 
Dienst Welzijn - SPT 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 SINT-ANDRIES 
 
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost            Paul  BREYNE 
 
 
 
21. KERKFABRIEKEN – VERNIEUWING VAN DIVERSE BESTUURSMANDATEN OP 4 
APRIL 2004. 
 
Vl.Gem.A/04/990/208-1                    Brugge, 12/02/2004 
 
Aan de gemeentebesturen 
Aan de kerkfabrieken 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Voor zover als nuttig herinner ik er u aan dat, overeenkomstig de bepalingen van het 
keizerlijk decreet van 30 december 1809 de kerkbesturen op ZONDAG 4 april 2004, 
dienen over te gaan tot de jaarlijkse vernieuwing van de mandaten van voorzitter en 
secretaris van de raad en van één mandaat van het bureau van kerkmeesters, terwijl het 
bureau vervolgens overgaat tot de vernieuwing van het mandaat van zijn voorzitter, 
penningmeester en secretaris. 
 
Hierbij verwijs ik u naar de brief van 28 februari 1978, waarbij al deze verrichtingen 
gedetailleerd werden toegelicht. 
 
Dienaangaande stel ik er prijs op u te herinneren aan de voornaamste bepalingen ter 
zake. 
 
1) De Kerkraad :  
a) Aanvulling van de raad: In de eerste plaats gaat de kerkraad op zondag 4 april 

2004 na of de raad nog voltallig is samengesteld; is dit niet het geval dan wordt in de 
eerste plaats de raad aangevuld. 
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b) Verkiezing van de voorzitter: Nu gaat de raad over tot de jaarlijkse vernieuwing 
van het mandaat van zijn voorzitter. 

c) Verkiezing van de secretaris: Nu gaat de raad over tot de jaarlijkse vernieuwing 
van het mandaat van zijn secretaris. 

d) gedeeltelijke vernieuwing van het bureau: Hier gaat de voltallige raad over tot 
de jaarlijkse verkiezing voor het mandaat van één van de drie kerkmeesters. In 
2004 dient het mandaat vernieuwd van de kerkmeesters die voor drie jaar werd 
verkozen in 2001. Is die kerkmeester intussen reeds vervangen wegens overlijden of 
ontslag, dan betreft deze verkiezing het mandaat van degene die de in 2001 
verkozen kerkmeester heeft opgevolgd. 

e) Aanvulling van het Bureau: Tenslotte gaat de raad na of het bureau nog voltallig is 
en naast de pastoor (kerkmeester van rechtswege), nog drie verkozen kerkmeesters 
telt.  

 
Ik vestig er uw aandacht op dat voor deze verkiezingen alle raadsleden stemgerechtigd 
zijn. Dit zijn naast de effectieve leden ook de leden van rechtswege (de pastoor en de 
burgemeester of hun afgevaardigde) 
 
2) Het Bureau van Kerkmeesters: 
Nadat de kerkraad alle opgesomde verrichtingen heeft beëindigd, vergadert het bureau 
afzonderlijk om over te gaan tot de jaarlijkse vernieuwing van het mandaat van zijn 
voorzitter, penningmeester en secretaris. Ik vestig er speciaal uw aandacht op dat voor 
deze drie verkiezingen alleen de vier kerkmeesters stemgerechtigd zijn  de pastoor 
(kerkmeester van rechtswege), en de drie door de raad verkozen kerkmeesters. 
 
3) Processen-verbaal: 
Onmiddellijk na de kiesverrichtingen in de raad en het bureau wordt telkens proces-
verbaal opgemaakt en ondertekend door al de aanwezige leden. 
Samen met de nieuwe staat van samenstelling van raad en bureau wordt van dit proces-
verbaal, zo spoedig mogelijk, in één exemplaar afschrift gestuurd aan het Bisdom 
Brugge en in drievoud aan het gemeentebestuur. 
Strekt de parochie zich uit over het grondgebied van meer dan één gemeente, dan gaan 
de drie afschriften naar het gemeentebestuur op het grondgebied waarvan het gebouw 
van de eredienst is gevestigd en wordt een bijkomend exemplaar van de staat van 
samenstelling gestuurd naar de overige gemeentebesturen. 
 
Ik reken erop dat de kerkbesturen de gevraagde documenten met de meeste zorg zullen 
opstellen en tijdig aan de betrokken instanties opsturen. Tevens wil ik erop aandringen 
dat elke wijziging betreffende mandaten of adressen aan de gemeente, de provincie en 
het bisdom wordt medegedeeld. 
 
De gemeentebesturen worden verzocht toe te zien op de stipte uitvoering van deze 
onderrichtingen en mij van de drie ontvangen exemplaren er twee door te sturen, na er 
de voorziene opmerkingen te hebben op aangebracht. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
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22. GEHYPOTHEKEERDE CAPACITEIT – KREDIETLIJN MFO2-BIS 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/1/3 
Brugge, 17 februari 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief MFO2-bis – 
Gehypothekeerde capaciteit - Kredietlijn. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2004 (blz. 7148). 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur 
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INHOUD 
 

23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. – Algemene 
directie – Directie Politiebeheer 
 

24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de 
omzendbrief    BA-1998/01 van 17 maart 1998 betreffende het statuut van de 
lokale en provinciale mandataris – Financiële ondersteuning van de werking 
van de politieke fracties 
 

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

26. Overheidsopdrachten voor aanneming van werken – wet van 20 maart 1991 
houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken – Lijst 
van de erkende aannemers op het internet. 

 
 
23. PLP33 BETREFFENDE DE JAARREKENING 2002 VAN DE POLITIEZONES. – 
ALGEMENE DIRECTIE – DIRECTIE POLITIEBEHEER. 
 
FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR/2003/OB/4/6 
 
Brugge,17 februari 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief PLP33 betreffende de 
jaarrekening 2002 van de politiezones. – Algemene directie – Directie Politiebeheer 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004 (blz. 6763 t.e.m. 
6833). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur 
 
 
24. OMZENDBRIEF BA-2004/01 VAN 13 FEBRUARI 2004 TOT AANVULLING VAN 
DE  OMZENDBRIEF BA-1998/01 VAN 17 MAART 1998 BETREFFENDE HET 
STATUUT VAN DE LOKALE EN PROVINCIALE  MANDATARIS – FINANCIËLE 
ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE POLITIEKE FRACTIES 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. A/04/999/208-1 
 
Brugge,  8 maart 2004 
 
Aan de leden van de provincieraden en de bestendige deputaties, 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen, 
Aan de voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
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Mevrouw,  
Mijne Heer, 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en 
Ambtenarenzaken vraag ik uw aandacht voor zijn omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 
2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01 van 17 maart 1998 betreffende het 
statuut van de lokale en provinciale mandataris – financiële ondersteuning van de werking 
van de politieke fracties. 
 
Hoogachtend, 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
 
OMZENDBRIEF 
BA-2004/0l 
 
Aan de provinciegouvemeurs Ter kennisgeving aan : - de leden van de provincieraden - de 
leden van de bestendige deputaties - de colleges van burgemeester en schepenen - de 
voorzitters van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn   
 
13 FEB. 2004  
 
Betreft : Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief 
BA-1998/01 van 17 maart 1998 betreffende het statuut van de lokale en provinciale 
mandataris -Financiële ondersteuning van de werking van de politieke fracties  
 
I. Inleiding  
 
In de omzendbrief van 17 maart 1998 betreffende het statuut van de lokale en provinciale 
mandataris werd de gemeenten en OCMW's aanbevolen om via een reglement een aantal 
maatregelen in te voeren die zouden kunnen bijdragen tot de verbetering van hun lokale 
bestuurskwaliteit. Een van deze aanbevelingen had betrekking op het ondersteunen van de 
werking van de provincieraads-, gemeenteraads- en OCMW-fracties door, waar mogelijk, 
infrastructurele faciliteiten (lokaal, telefoon, fax, kopieerapparatuur enzovoort) ter 
beschikking te stellen van de fracties of hen eventueel een toelage toe te kennen voor 
rekening van de lokale begroting.  
 
De bedoeling van deze laatste aanbeveling leek mij duidelijk namelijk, de raadsleden van de 
verschillende fracties extra faciliteiten bieden opdat ze hun lokaal politiek mandaat nog 
professioneler en kwaliteitsvoller kunnen uitoefenen en daardoor ook hun democratische 
opdracht en controletaak nog efficiënter kunnen waarnemen.  
Concreet houdt dit in dat, als voor een financiële ondersteuning wordt gekozen, de 
fractietoelage aangewend wordt voor bijvoorbeeld de vorming van de fractieraadsleden, de 
uitbouw van een secretariaat, enzovoort.  
 
Het blijkt dat er hij sommige besturen onduidelijkheid bestaat over een correcte toepassing 
van deze omzendbrief. Ik verwijs hierbij naar gevallen waar fractietoelagen bijvoorbeeld 
opgespaard worden om verkiezingen, het partijblad, het bal van de burgemeester, enzovoort 
mee te financieren of uitgekeerd worden aan individuele raadsleden, bijvoorbeeld om een 
presentiegeld dat eerst om fiscale redenen verlaagd werd, te compenseren. Vanzelfsprekend 
zijn dergelijke praktijken een oneigenlijk gebruik van de richtlijn, die de bedoeling heeft de 
kwaliteit van de fractiewerking in de raden van gemeente, provincie of OCMW te verbeteren 
en zo bij te dragen tot een meer kwaliteitsvol bestuur. Dat betekent dat de ondersteuning 
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met gemeenschapsmiddelen in geen geval gebruikt kan worden voor de ondersteuning van de 
lokale partijwerking, in welke vorm dan ook.  
 
Ik wens hier dus de concretere voorwaarden voor de toekenning en besteding van de 
fractietoelagen duidelijker aan te geven en vraag de besturen zich daar in de toekomst ook 
strikt aan te houden.  
 
II. De toekenning en aanwending van fractietoelagen  
 
De richtlijnen in deze omzendbrief doen geen afbreuk aan de vrijheid van de lokale besturen 
om zelf de vorm van ondersteuning van de fractiewerking te bepalen die ze wensen toe te 
passen. Dat betekent dat ze, ieder binnen hun eigen bestuursgegevenheid, verder autonoom 
kunnen beslissen deze ondersteuning aan te bieden via infrastructurele faciliteiten dan wel via 
een toelage, of via een combinatie van beide. De wijze waarop de ondersteuning wordt 
toegekend kan in de reglementering warden bepaald.  
 
1. Bedrag van de fractietoelage  
 
Het blijkt dat besturen vaak zeer uiteenlopende bedragen vaststellen als fractietoelage. Door 
bepaalde besturen werden soms bijzonder hoge toelagen toegekend zonder dat duidelijk was 
welke redenen daaraan ten grondslag lagen. Omdat de fractietoelagen ten laste komen van 
de eigen begroting, zal ik willekeurig toegekende toelagen in de toekomst niet meer 
aanvaarden. Het is duidelijk dat de besturen ook bij het treffen van deze maatregel vooraf, en 
gelet op de belangrijkheid van hun bestuur en de eigen mogelijkheden, de nodige afwegingen 
zullen moeten maken. Gezien de autonomie van de besturen, wens ik hier geen 
maximumbedragen vast te stellen. Toch verzoek ik de besturen wel om voortaan de bedragen 
die ze voorstellen te motiveren en dus aan te geven om welke redenen en op grond van welke 
afwegingen ze tot het voorgestelde bedrag zijn gekomen.  
 
2. Fractietoelage: exclusief aan te wenden voor de fractiewerking  
 
De toelagetrekkers mogen toelagen die toegekend worden uit de begroting uitsluitend 
aanwenden voor het doel waarvoor ze toegekend worden namelijk voor de ondersteuning van 
de fractie. Dat is een algemeen principe dat ook opgenomen is in artikel 3 van de wet van 14 
november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige 
toelagen. Hierboven werden al enkele voorbeelden gegeven van een correct gebruik.  
 
In de toekomst zullen bijgevolg geen afwijkende praktijken meer geduld worden. De 
fractietoelagen mogen bijvoorbeeld niet opgespaard worden voor bet bekostigen van de 
komende verkiezingen of, meer algemeen, voor eigen partijpolitieke doeleinden. Ze moeten 
duidelijk verbonden zijn aan de fracties in relatie tot de werking van de raden waar zij deel 
van uitmaken.  
 
Daarnaast zijn fractietoelagen bedoeld voor gebruik door de fracties. Uitkeringen van 
fractietoelagen of gedeelten ervan aan individuele raadsleden, om welke reden dan ook, 
zullen dus voortaan ook uitgesloten zijn.  
 
Ik verzoek de besturen om, indien nodig, hun reglementen aan deze richtlijnen aan te passen.  
Ik verzoek hen tevens om hun reglementering aan te vullen met modaliteiten tot 
terugvordering ingeval fracties de toegekende toelagen op een onrechtmatige wijze hebben 
aangewend.  
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3. Controle op de correcte besteding  
 
Een correct gebruik van fractietoelagen vereist ook de nodige controle van de raden zelf. Ook 
op dit stuk blijven de besturen nogal eens in gebreke. Vaak eisen ze van de toelagetrekkers 
weinig of geen verantwoording voor het gebruik van de toelage en is er nauwelijks enige 
controle. Ik verzoek de besturen dan ook dringend in hun reglementen de nodige eisen tot 
verantwoording vast te stellen en ook effectief de opgegeven verantwoording te controleren.  
Een minimumvereiste hierbij lijkt me dat de besturen zouden beschikken over een 
gedetailleerd verslag over de besteding van de middelen door de diverse toelagetrekkers. Dat 
verslag moet ook openbaar zijn en elk jaar aan de raden ter kennis worden gegeven.  
 
Een minimumvereiste hierbij lijkt me dat de besturen zouden beschikken over een 
gedetailleerd verslag over de besteding van de middelen door de diverse toelagetrekkers. Dat 
verslag moet ook openbaar zijn.  
 
III. Besluit  
 
Ik verzoek de lokale besturen om binnen de kortst mogelijke termijn hun reglementen inzake 
de toekenning van fractietoelagen aan deze richtlijnen aan te passen.  
 
Ik verzoek de gouverneurs strikt toe te zien op de toepassing van deze richtlijn door de 
gemeente- en OCMW-besturen. Wat de provinciale overheden zal dat gebeuren door mijn 
administratie Binnenlandse Aangelegenheden.  
 
Ik verzoek ook deze omzendbrief op te nemen in het volgende nummer van het 
Bestuursmemoriaal.  
 
Ik bezorg deze omzendbrief ook rechtstreeks aan alle gemeente- en OCMW-besturen  
 
Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres: 
http://www.binnenland.vlaanderen.be  
 

 
Paul Van Grembergen  
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden,  
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken   
 
 
25. OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN OPGENOMEN WORDEN MET 
HET OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN (NIEUWE KANDIDATUUR / AANVULLING) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 19 februari 2004 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 
1999 en 26 april 2000. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 

http://www.binnenland.vlaanderen.be


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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.4 – 09 MAART 2004   33

Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 19 februari 2004, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur 
 
OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN (NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 
DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en  26 april 
2000; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 
februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 
2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 
juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004 
gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 
1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 
juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 
maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 
en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 
april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 
2003 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen 
belast worden met het opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht in zitting van 5 februari 2004 m.b.t. de in 
het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 
van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN 
 
Grontmij Belgroma – Raghenopark – Hanswijkvaart 51 – 2800 Mechelen 
o De heer Christophe Cneut 
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Artikel 2: De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 19 februari 2004. 
 
 
Paul BREYNE 
Gouverneur 
 
 
 
26. OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN – WET VAN 20 
MAART 1991 HOUDENDE REGELING VAN DE ERKENNING VAN DE AANNEMERS VAN 
WERKEN – LIJST VAN DE ERKENDE AANNEMERS OP HET INTERNET. 
 
Referte : 3.1-2810 
 
Brugge 02 maart 2004 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen, 
Aan de voorzitters van de OCMW’s 
 
Ter inlichting aan mevrouw en de heren bestendig afgevaardigden, 
 
Ter inlichting aan : 
de Provinciale Technische Dienst, 
de Dienst Overheidsopdrachten en Patrimonium 
 
Ik vestig uw bijzondere aandacht op de mededeling vanwege de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit en Veiligheid (E6) – DIENST ERKENNING 
DER AANNEMERS – Résidence Palace-Blok A-bureau 01008- Wetstraat 155 te 1040 Brussel, 
dat de lijst van de erkende aannemers ("de databank van de erkende aannemers"” voortaan 
kan geraadpleegd worden op de website van de Federale Overheidsdienst Economie,  KMO, 
Middenstand en Energie op het volgende adres : 
http://www.mineco.fgov.be/bouw  
http://www.mineco.fgov.be/construction  
 
 
De Gouverneur, 
 
Paul Breyne 
Gouverneur, 
 
 

http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/organization_market/construction_quality/home_nl.htm
http://mineco.fgov.be/redir_new.asp?loc=/organization_market/construction_quality/home_fr.htm
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Inhoud Bestuursmemoriaal 5 
 

27. Proces Dutroux – Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de 
arbeidstijd 

28. Arbeidsduur in de lokale sector. 
29. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag. 
30. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag. 
31. Afschaffing van het provinciaal reglement houdende de betoelaging van de aankoop van 

natuurgebieden door lokale besturen. 
32. Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van lokale besturen voor projecten rond 

natuurlijke entiteiten. 
33. Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van vrijwilligerswerking en scholen voor 

projecten rond natuurlijke entiteiten 
34. Afschaffing provinciaal reglement betreffende de betoelaging aan verenigingen voor opvang 

en revalidatie van wilde dieren. 
35. Afschaffing provinciaal reglement betreffende de toelage aan verenigingen voor de aankoop 

van natuurgebieden. 
36. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 4 maart  2004. 
37. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 maart 2004 
38. Wijziging van het provinciaal subsidiereglement van 27 juni 2002 voor toelagen aan 

politieke vertegenwoordigingen in de provincieraad van West-Vlaanderen. 
 

 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.5 – 02 APRIL 2004   36

27 .Proces Dutroux – Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de 
arbeidstijd 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/1/4 
 
Brugge, 17 maart 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de omzendbrief betreffende het Proces 
Dutroux – Afwijkingen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de arbeidstijd. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2004 (blz. 15192). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne 
De Gouverneur 
 
 
28. Arbeidsduur in de lokale sector 
Vl.Gem. I.2.2004.AZP 340 
 
Brugge, 29 maart 2004 
 
Ter kennisgeving aan: 
- de colleges van burgemeesters en schepenen 
- de voorzitters van de OCMW’s 
- de leden van de bestendige deputaties van de provincieraden 
 
 
Als bijlage bezorg ik u de omzendbrief BA/2004/02 van de Vlaamse minister van Binnenlandse 
Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken, Paul Van Grembergen. 
De omzendbrief handelt over de arbeidsduur in de lokale sector en de opname hiervan in het 
arbeidsreglement. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur. 
omzendbrief BA/2004/02 - Arbeidsduur in de lokale sector
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/Pages/bestuursmemoriaal.aspx
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29. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
 
Dienst en referte : Vl Gem. A/03/991/209-2 
 
Brugge, 1 april 2004 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, heb ik de eer u de aangepaste lijst met wijzigingen mee te delen die voor diverse 
instellingen moeten aangebracht worden vanaf 1 januari 2004. 
 
Hoogachtend 
 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur 
 
 
 

Prijs per dag - Semester 2 - Jaar 2003 
Erk Benaming PC Plaats Prijs per 

dag 
B7/B8 Deel Staat Deel VI 

Provincie Antwerpen 

Type A - Acute 

100 St.-
Vincentiusziekenhuis 

2018 Antwerpen 259,28 €  0,23 €  59,21 €  200,07 € 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen 335,55 € 12,90 €  286,37 €  249,18 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen  

2060 Antwerpen 211,12 €  7,68 €  254,00 €  157,12 € 

682 Fusieziekenhuis 
Monica 

2100 Deurne 211,44 €  0,00 €  248,14 €  163,30 € 

317 A.Z. Jan Palfijn - 
Gallifort 

2170 Merksem 222,81 €  0,83 €  251,37 €  171,44 € 

308 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2200 Herentals 231,45 €  0,00 €  252,70 €  178,75 € 

063 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2300 Turnhout 234,21 €  0,00 €  253,32 €  180,89 € 

090 A.Z. Sint-Jozef 2300 Turnhout 222,96 €  0,00 €  250,76 €  172,20 € 
536 A.Z. Sint-Jozef 2390 Malle  2249,00 €  0,00 €  256,69 €  192,31 € 
102 Heilig 

Hartziekenhuis 
2400 Mol  2236,07 €  0,00 €  253,75 €  182,32 € 

709 A.Z. Sint-Dimpna 2440 Geel  2248,46 €  0,00 €  256,57 €  191,89 € 
097 Heilig 

Hartziekenhuis 
2500 Lier  2232,23 €  0,00 €  52,87 €  179,36 € 

099 A.Z. Sint-Augustinus 
– Sint-Camillus 

2610 Wilrijk  2322,60 €  0,00 €  73,46 €  249,14 € 

300 Universitair 
Ziekenhuis 

2650 Edegem  2425,47 €  64,78 €  146,90 €  278,57 € 

026 Algemeen 
Ziekenhuis St.-
Maarten 

2800 Mechelen  2231,03 €  0,00 €  52,61 €  178,42 € 

055 Dodoensziekenhuis 
A.V. 

2800 Mechelen  2190,30 €  0,69 €  43,86 €  146,44 € 

689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden  2247,37 €  0,00 €  56,32 €  191,05 € 
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314 A.Z. Heilige Familie 2840 Reet  2246,15 €  0,00 €  56,04 €  190,11 € 
104 Sint-Jozefkliniek 2880 Bornem  247,76 €  0,00 €  56,41 €  191,35 € 
710 Algemeen 

Ziekenhuis Klina 
2930 Brasschaat  2252,98 €  0,00 €  57,60 €  195,38 € 

Type BR Brandwonden 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  1.024,93 €  0,00 €  233,37 €  791,56 € 

Type G Geriatrie 

236 Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 

2050 Antwerpen 
Lin 

 2151,16 €  0,00 €  34,41 €  116,75 € 

Type P Psychiatrische 

939 Openbaar 
Psychiatrisch 
Ziekenhuis 

2440 Geel 254,81 €  0,00 € 58,02 € 196,79 € 

936 Psychiatrisch 
Centrum Broeders 
Alexianen 

2530 Boechout 162,00 €  0,00 € 36,88 € 125,12 € 

970 Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Nobertushuis 

2570 Duffel 158,32 €  0,00 € 36,04 € 122,28 € 

902 Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Amedeus 

2640 Mortsel 148,04 €  0,00 € 33,70 € 114,34 € 

937 Psychiatrisch 
Ziekenhuis 
Bethaniënhuis 

2980  Zoersel 163,48 €  0,00 € 37,22 € 126,26 € 

Type PA - Pallatief 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen  395,89 €  0,00 €  90,14 €  305,75 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  396,39 €  0,00 €  90,25 €  306,14 € 

063 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2300 Turnhout  421,38 €  0,00 €   95,94 €  325,44 € 

097 Heilig 
Hartziekenhuis 

2500 Lier   394,65 €  0,00 €  89,86 €  304,79 € 

099 A.Z. Sint-Augustinus 
– Sint-Camillus 

2610 Wilrijk  400,56 €  0,00 €  91,20 €  309,36 € 

026 Algemeen 
Ziekenhuis Sint-
Maarten 

2800 Mechelen  405,44 €  0,00 €   92,31 €  313,13 € 

241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat  403,24 €  0,00 €  91,81 €  311,43 € 
710 Algemeen 

Ziekenhuis Klina 
2930 Brasschaat  393,17 €  0,00 €  89,52 €  303,65 € 

Type Sp - Specialiteit 

659 APRA-Kliniek 2000 Antwerpen  190,90 €  0,00 €   43,46 €  147,44 € 
189 Joods Geriatrisch 

Centrum 
2018 Antwerpen  140,23 €  0,00 €  31,93 €  108,30 € 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen  161,54 €  0,00 €  36,78 €   124,76 € 

236 Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 

2050 Antwerpen 
Lin 

 149,41 €  0,00 €  34,02 €  115,39 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  154,40 €  0,00 €  35,15 €  119,25 € 

682 Fusieziekenhuis 
Monica 

2100 Deurne   150,80 €  0,00 €   34,33 €  116,47 € 

317 A.Z. Jan Palfijn - 
Gallifort 

2170 Merksem  129,82 €  0,00 €  29,56 €   100,26 € 

308 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2200 Herentals   240,79 €  0,00 €  54,82 €  185,97 € 

046 Verpleeginrichting 2390 Malle  145,06 €  0,00 €  33,03 €  112,03 € 
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De Dennen 
097 Heilig 

Hartziekenhuis 
2500 Lier  193,23 €  0,00 €  43,99 €  149,24 € 

026 Algemeen 
Ziekenhuis St.-
Maarten 

2800 Mechelen  289,46 €  0,00 €  65,91 €  223,55 € 

689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden  192,02 €  0,00 €  43,72 €  148,30 € 
241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat   149,96 €  0,00 €  34,14 €  115,82 € 
088 Verpleegtehuis 

Joostens 
2980 Zoersel  136,41 €  0,00 €  31,06 €  105,35 € 

Provincie Brabant Wallon  

Type A Acute 

043 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies  2257,00 €  4,74 €  62,17 €  194,83 € 
346 C.H. de Tubize-

Nivelles 
1400 Nivelles  2220,96 €  0,00 €  50,31 €  170,65 € 

Type P Psychiatrische 

912 Centre Neurologique 
William Lennox 

1340 Ottignies  241,28 €  0,00 €  54,93  €  186,35 € 

949 Les Feux Follets 1367 Huppaye   446,46 €  0,00 € 101,65 €  344,81 € 
700 Clinique Dr. 

Derscheid 
1410 Waterloo   196,32 €  0,00 € 44,70 €  151,62 € 

923 Association “Le 
Domaine” 

1420 Braine-
l'Alleud 

 178,11 €  0,00 € 40,55 €  137,56 € 

915 La Petite Maison 1450 Chastre  383,71 €  0,00 € 87,37 €  296,34 € 
Type PA - Pallatief 

413 Clinique Champ Ste-
Anne 

1300 Wavre  2409,44 €  0,00 €  93,22 €  316,22 € 

043 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies  2396,11 €  0,00 €  90,19 €  305,92 € 
Type Sp- Specialiteit 

413 Clinique Champ Ste-
Anne 

1300 Wavre  2137,35 €  0,00 €  31,27 €  106,08 € 

700 Clinique Dr. 
Derscheid 

1410 Waterloo  2119,00 €  0,00 €  27,09 €  91,91 € 

 
Provincie Brussels 

Type A  - Acute 

076 Hôpital 
universitaire 
Saint-Pierre 

1000 Bruxelles  404,64 €  28,84 €  114,41 €  290,23 € 

079 Institut Jules 
Bordet 

1000 Bruxelles   455,38 €  14,01 €  114,51 €  340,87 € 

110 Algemene Kliniek 
Sint-Jan 

1000 Brussel  249,81 €  0,46 €   57,23 €  192,58 € 

077 Hôpital 
Brugmann 

1020 Laken  317,68 €  14,37 €  83,43 €   234,25 € 

150 H.U.D.E.R.F. 1020 Laken  630,79 €  13,67 €  154,18 €  476,61 € 
087 Hôpitaux d’IRIS 

Sud 
1040 Etterbeek   237,06 €   0,80 €  54,60 €  182,46 € 

406 Clinique 
Universitaire 
Erasme 

1070 Anderlecht  389,17 €  60,10 €  135,02 €  254,15 € 

723 Clinique Ste-
Anne St-Remi 
St-Etienne 

1070 Anderlecht   286,26 €  0,46 €  65,53 €  220,73 € 

547 Hôpital Français 
– César de Paepe 

1082 Berchem-
Saint 

 225,20 €  0,20 €  51,43 €  173,77 € 

143 Academisch 
Ziekenhuis 
V.U.B. 

1090 Jette  408,62 €  62,21 €  141,08 €   267,54 € 

111 Asbl Clinique de 
l’Europe 

1180 Uccle   257,42 €  0,00 €  58,61 €  198,81 € 

332 A.s.b.l. 
C.H.I.R.E.C 

1180 Uccle  272,25 €  0,00 €  61,99 €  210,26 € 

403 Cliniques 1200 Woluwe-  464,07 €  70,87 €  160,40 € 303,67 € 
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Universitaires 
Saint-Luc 

Saint- 

        
Type G - Geriatrie 

408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles  72,30 €  0,00 €  16,46 €  55,84 € 
404 Hôpital Albert 

Laurent 
1080 Molenbeek-

Sai 
 2171,16 €  0,00 €  38,97€  132,19 € 

038 Psychogeriatrisch 
Centrum 

1082 Berchem-
Saint 

 2225,43 €  0,00 €  51,33€  174,10 € 

053 Magnolia 1090 Jette  2140,21 €  0,00 €  31,92€  108,29 € 
051 Centre Médical 

Gériatrique 
1200 Woluwe-

Saint- 
 89,00 €  0,00 €  20,26€  68,74 € 

Type P- Psychiatrische 

946 C.H. Jean Titeca 1030 Schaarbeek  133,07 €  0,00 €  30,30 €  102,77 € 
976 Clinique Sanatia 1050 Ixelles  168,03 €  0,00 €  38,26 €  129,77 € 
997 Psychosociaal 

Centrum Sint-
Alexius 

1050 Ixelles  190,48 €  0,00 €  43,37 €  147,11 € 

980 L’Equipe 1070 Anderlecht  484,48 €  0,00 €  110,31 €  374,17 € 
926 Clinique Sans 

Souci 
1090 Jette  175,06 €  0,00 €  39,86 €  135,20 € 

916 Le Bivouac 1180 Uccle  74,42 €  0,00 €  16,94 €  57,48 € 
927 Parhélie 1180 Uccle  404,10 €  0,00 €  92,01 €  312,09 € 
935 La Ramée 1180 Uccle  218,55 € 0,00 €  49,76 €  168,79 € 
948 Clinique 

Fond’Roy 
1180 Uccle  187,15 €  0,00 €  42,61 €  144,54 € 

        
Type PA - Pallatief 

076 Hôpital 
universitaire 
Saint-Pierre 

1000 Bruxelles  411,31 €  0,00 €  93,65 €  317,66 € 

110 Algemene Kliniek 
Sint-Jan 

1000 Brussel  421,72 €  0,00 €  96,02 €  325,70 € 

077 Hôpital 
Brugmann 

1020 Laken  392,51 €  0,00 €  89,37 €  303,14 € 

087 Hôpitaux d’IRIS 
Sud 

1040 Etterbeek  393,30 €  0,00 €  89,55 €  303,75 € 

111 Aslb Clinique de 
l’Europe 

1180 Uccle  390,37 €  0,00 €  88,88 €  301,49 € 

Type Sp- Specialiteit 

408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles  221,84 €  0,00 €  50,51 €  171,33 € 
077 Hôpital 

Brugmann 
1020 Laken  202,58 €  0,00 €  46,12 €  156,46 € 

083 Résidence Heysel 
Brugmann 

1020 Laken  253,93 €  0,00 €  57,81 €  196,12 € 

539 Centre de 
Trauma et de 
Réadaptation 

1020 Laken  234,47 €  0,00 €  53,38 €  181,09 € 

087 Hôpitaux d’IRIS 
Sud 

1040 Etterbeek  158,56 €  0,00 €  36,10 €  122,46 € 

406 Clinique 
Universitaire 
Erasme 

1070 Anderlecht  363,84 €  0,00 €  82,84 €  281,00 € 

404 Hôpital Albert 
Laurent 

1080 Molenbeek-
Saint 

 108,67 €  0,00 €  24,74 €  83,93 € 

038 Psychogeriatrisch 
Centrum 

1082 Berchem-
Saint 

 150,87 €  0,00 €   34,35 €  116,52 € 

547 Hôpital Français 
– César de Paepe 

1082 Berchem-
Saint 

 276,07 €  0,00 €  62,86 €  213,21 € 

053 Magnolia 1090 Jette  120,43 €  0,00 €  27,42 €  93,01 € 
111 Asbl Clinique de 

l’Europe 
1180 Uccle  230,38 €  0,00 €  52,45 €  177,93 € 

403 Cliniques 
Universitaires 
Saint-Luc 

1200 Woluwe-
Saint- 

 59,91 €  0,00 €  13,64 €  46,27 € 
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Provincie Hainaut 

Type A- Acute 

027 C.H. Notre 
Dame Reine 
Fabiola 

6000 Charleroi  289,73 €  3,29 €  68,51 €  221,22 € 

718 C.H.U. De 
Charleroi 

6000 Charleroi  317,74 €  8,20 €  78,68 €  239,06 € 

409 Clinique Notre-
Dame de 
Grâce 

6041 Gosselies  283,34 €  3,59 €  67,28 €  216,06 € 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-
Thèrèse et 
IMTR 

6060 Gilly  275,24 €   4,33 €  66,01 €  209,23 € 

325 C.H.U. A. 
Vésale 

6110 Montigny-le-
Tille 

 378,10 €   3,34 €  88,67 €   289,43 € 

249 Centre de 
Santé des 
Fagnes 

6460 Chimay  280,70 €  9,64 €  71,36 €  209,34 € 

254 Hôpital 
Ambroise Paré 

7000 Mons  250,10 €  8,66 €  63,63 €  186,47 € 

266 C.H. Régional 
St-Joseph 
ASBL 
Warquignies 

7000 Mons  249,17 €  0,81 €  57,36 €  191,81 € 

007 Centre 
Hospitalier de 
la Haute Senne 

7060 Soignies  259,08 €  0,50 €  59,37 €  199,71 € 

096 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière  235,44 €  8,23 €   59,96 €  175,48 € 
146 Centre 

Hospitalier de 
Jollmont 
Lobbes 

7100 Haine-Saint-
Pa 

 269,51 € 3,45 €  64,03 €  205,48 € 

410 A.s.b.l. 
Providence des 
Malades et 
Mutualité 
Chrétienne 

7301 Hornu  243,78 € 9,23 €  62,63 €  181,15 € 

008 Réseau 
Hospitalier de 
la Médecine 
sociale 

7331 Baudour   230,69 € 3,37 €  55,13 €  175,56 € 

071 Clinique Notre-
Dame 

7500 Tournai  204,50 € 0,23 €  46,74 €  157,76 € 

534 Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Tournai 

7500 Tournai  223,85 € 1,22 €  51,91 €  171,94 € 

247 C.H. de 
Mouscron 

7700 Mouscron  278,03 € 0,23 €  63,48 €  214,55 € 

Type B - Brandwonden 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-
Thèrèse et 
IMTR 

6060 Gilly  1.083,24 €  0,00 €  246,65 €  836,59 € 

        
Type P- Psychiatrische 

941 Hôpital de Jour 6001 Marcinelle  477,24 €  0,00 €  108,66 €  368,58 € 
951 Hôp. Psych. du 

Chênes aux 
Haies 

7000 Mons  164,17 €  0,00 €  37,38 €  126,79 € 

904 Centre Psych. 
St-Bernard 

7170 Manage  149,80 €  0,00 €  34,10 €  115,70 € 

974 Hôp. Psych. 
‘Les 
Marronniers’ 

7500 Tournai  136,91 €  0,00 €  31,17 €  105,74 € 
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922 Clinique 
Neuro-
Psychiatrique 

7603 Bon-Secours  151,82 €  0,00 €  34,56 €   117,26 € 

905 Institut 
Psychiatrique 
St. Charles 

7620 Wez-Velvain  153,98 €  0,00 €  35,06 €  118,92 € 

950 Inst. Psych. 
St-Jean de 
Dieu 

7900 Leuze-en-
Hain 

 146,09 €  0,00 €   33,26 €  112,83 € 

Type PA - Pallatief 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-
Thèrèse et 
IMTR 

6060 Gilly  383,49 €  0,00 €  87,32 €  296,17 € 

325 C.H.U. A. 
Vésale 

6110 Montigny-le-
Till 

 387,26 €  0,00 €  88,17 €  299,09 € 

254 Hôpital 
Ambroise Paré 

7000 Mons  406,87 €  0,00 €  92,64 €  314,23 € 

266 C.H. Régional 
St-Joseph 
ASBL 
Warquignies 

7000 Mons  402,33 €  0,00 €  91,61 €  310,72 € 

721 Maison Marie 
Immaculée 

7063 Neufvilles  433,12 €  0,00 €  98,62 €  334,50 € 

071 Clinique Notre-
Dame 

7500 Tournai  431,30 €  0,00 €  98,20 €  333,10 € 

534 Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Tournai 

7500 Tournai  385,55 €  0,00 €  87,78 €  297,77 € 

Type Sp - Specialiteit 

027 C.H. Notre 
Dame Reine 
Fabiola 

6000 Charleroi  219,74 €  0,00 €  50,03 €  169,71 € 

718 C.H.U. De 
Charleroi 

6000 Charleroi  331,36 €  0,00 €  75,45 €  255,91 € 

409 Clinique Notre 
Dame de 
Grâce 

6041 Gosselies  193,30 €  0,00 €  44,01 €  149,29 € 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-
Thèrèse et 
IMTR 

6060 Gilly   264,58 €  0,00 €  60,24 €  204,34 € 

325 C.H.U. A. 
Vésale 

6110 Montigny-le-
Till 

 143,08 €  0,00 €  32,57 €  110,51 € 

254 Hôpital 
Ambroise Paré 

7000 Mons  180,53 €  0,00 €  41,10 €  139,43 € 

266 C.H. Régional 
St-Joseph 
ASBL 
Warquignies 

7000 Mons   608,16 €  0,00 €   138,48 €  469,68 € 

007 Centre 
Hospitalier de 
la Haute Senne 

7060 Soignies  479,03 €  0,00 €  109,07 €  369,96 € 

096 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière  246,89 €  0,00 €  56,21 €  190,68 € 
146 Centre 

Hospitalier de 
Jolimont 
Lobbes 

7100 Haine-Saint-
Pa 

 112,36 €  0,00 €  25,58 €   86,78 € 

410 A.s.b.l. 
Providence des 
Malades et 
Mutualité 
Chrétienne 

7301 Hornu  173,94 €  0,00 €  39,60 €  134,34 € 

008 Réseau 
Hospitalier de 
la Médecine 
sociale 

7331 Baudour  335,03 €  0,00 €  76,28 €  258,75 € 
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534 Centre 
Hospitalier 
Régional de 
Tournai 

7500 Tournai  156,38 €  0,00 €  35,60 €   120,78 € 

247 C.H. de 
Mouscron 

7700 Mouscron  209,97 €  0,00 €  47,81 €  162,16 € 

 
Provincie Liège 

Type A - Acute 

152 Les Cliniques Saint-
Joseph 

4000 Liège  260,98 € 0,48 €  59,79 €  201,19 € 

158 Centre Hospitalier St-
Vincent Ste-Elisabeth 

4000 Rocourt  300,72 €  0,00 €  68,47 €  232,25 € 

412 C.H.R. de la Citadelle 4000 Liège  308,88 €  3,63 €  73,13 €  235,75 € 
707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  353,31 €  43,41 €  113,97 €  239,34 € 
023 Clinique André Renard 4040 Herstal  213,18 €  8,41 €  55,03 €  158,15 € 
042 C.H. du Bois de l’Abbaye 

et de Hesbaye 
4100 Seraing  230,03 €  0,80 €  52,99 €  177,04 € 

068 Centre Hospitalier Hutois 4500 Huy  239,88 €  0,51 €  55,01 €  184,87 € 
015 Hôpital Saint-Nicolas 4700 Eupen  265,35 €  0,00 €  60,42 €  204,93 € 
257 Clinique St-Joseph 4780 Sankt-Vith  208,81 €  0,75 €  48,12 €  160,69 € 
020 C.H.R. Peltzer-La 

Tourelle 
4800 Verviers  241,21 €  0,46 €  55,27 €  185,94 € 

004 Clinique Reine Astrid 4960 Malmédy  219,65 €  0,21 €  50,17 €  169,48 € 
Type BR - Brandwonden 

707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  1.179,38 €  0,00 €  268,54 €  910,84 € 
Type G - Geriatrie 

037 Les Cliniques de l’IPAL 4000 Liège  2242,69 €  0,00 €  55,26 €  187,43 € 
Type P - Psychiatrische 

925 Clinique Notre-Dame des 
Anges 

4000 Glain  150,16 €  0,00 €  34,19 €  115,97 € 

964 Hôp. de Jour ‘La Clé’ 4000 Liège  110,56 €  0,00 €  25,17 € 85,39 €  
972 Centre Hospitalier Psych. 

'Petit Bourgogne' 
4000 Liège  186,56 €  0,00 €  42,47 € 144,09 € 

954 Clin. Psych. Frères 
Alexiens 

4841 Henri-Chapelle  165,50 €  0,00 €  37,68 € 127,82 € 

908 Centre Hospitalier 
Spécialisé ‘L’Accueil’ 

4990 Lierneux  191,49 €  0,00 €  43,60 € 147,89 € 

Type PA - Pallatief 

037 Les Cliniques de l’IPAL 4000 Liège  408,25 €  0,00 €  92,95 €  315,30 € 
152 Les Cliniques Saint-

Joseph 
4000 Liège  406,89 €  0,00 €  92,64 €  314,25 € 

042 C.H. du Bois de l’Abbaye 
et de Hesbaye  

4100 Seraing  411,71 €  0,00 €   93,74 €  317,97 € 

722 MRS St-Joseph 4850 Moresnet  531,22 €  0,00 €  120,95 €  410,27 € 
Type Sp - Specialiteit 

037 Les Cliniques de l’IPAL 4000 Liège  157,03 €  0,00 €  35,75 €  121,28 € 
152 Les Cliniques Saint-

Joseph 
4000 Liège  301,44 €  0,00 €  68,63 €  232,81 € 

412 C.H.R. de la Citadelle 4000 Liège  351,87 €  0,00 €  80,12 €  271,75 € 
707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  343,66 €  0,00 €  78,25 €  265,41 € 
042 C.H. du Bois de l’Abbaye 

et de Hesbaye 
4100 Seraing  249,52 €  0,00 €  56,81 €  192,71 € 

242 Centre Neurologique 4557 Fraiture  168,25 €  0,00 €  38,31 €  129,94 € 
822 Centre de Revalidation 

de la prov. De Liège 
4787 La Gleize  144,15 €  0,00 €  32,82 €  111,33 € 

Provincie Limburg 

Type A - Acute 

159 A.Z. Salvator – St.-
Ursula 

3500 Hasselt  220,89 €  0,00 €  50,29 €  170,60 € 

243 Virga Jesse Ziekenhuis 
A.V. 

3500 Hasselt  286,91 €  0,00 €  65,32 €  221,59 € 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.5 – 02 APRIL 2004   44

714 Sint-
Franciskusziekenhuis 

3550 Heusden-Zolder  256,82 €  0,00 €  58,47 €  198,35 € 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk  319,81 €  0,00 €   72,82 €  246,99 € 
717 Ziekenhuis Maas en 

Kempen 
3680 Maaseik 257,26 €  0,00 €  58,57 €  198,69 € 

716 Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius 

3700 Tongeren 248,97 €  0,00 €  56,69 €  192,28 € 

715 Regionaal Ziekenhuis 
St.-Trudo 

3800 Sint-Truiden 237,76 €  0,23 €  54,31 €  183,45 € 

719 Mariaziekenhuis Noord-
Limburg 

3920 Lommel 229,92 €  0,00 €  52,35 €  177,57 € 

Type P - Psychiatrische 

989 Kinderpsychiatrisch 
Centrum Genk 

3600 Genk 842,28 €  0,00 €  191,78 €   650,50 
€ 

909 Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis ‘Daelwezeth’ 

3621 Rekem 148,55 €  0,00 €   33,82 €   114,73 
€ 

952 Medisch Centrum Sint-
Jozef 

3740 Bilzen 178,43 €  0,00 €  40,62 €  137,81 € 

953 Psychiatrisch Ziekenhuis 
“Sancta Maria” 

3800 Sint-Truiden 180,81 €  0,00 €  41,17 €  139,64 € 

991 Psychiatrisch Centrum 
“Ziekeren” 

3800 Sint-Truiden 150,11 €  0,00 €  34,18 €  115,93 € 

Type PA - Pallatief 

243 Virga Jesse Ziekenhuis 
A.V. 

3500 Hasselt 392,77 €  0,00 €  89,43 €  303,34 € 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk 294,35 €  0,00 €  67,02 €  227,33 € 
716 Algemeen Ziekenhuis 

Vesalius 
3700 Tongeren 401,65 €  0,00 €  91,45 €  310,20 € 

719 Mariaziekenhuis Noord-
Limburg 

3920 Lommel 396,48 €  0,00 €  90,27 €  306,21 € 

Type Sp - Specialiteit 

159 A.Z. Salvator – St.-
Ursula 

3500 Hasselt  166,75 €  0,00 €  37,96 €  128,79 € 

243 Virga Jesse Ziekenhuis 
A.V. 

3500 Hasselt  179,90 €  0,00 €  40,96 €  138,94 € 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk  163,50 €  0,00 €  37,22 €  126,28 € 
717 Ziekenhuis Maas en 

Kempen 
3680 Maaseik  227,03 €  0,00 €  51,69 €  175,34 € 

716 Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius 

3700 Tongeren  248,97 €  0,00 €  56,90 €  192,28 € 

715 Regionaal Ziekenhuis 
St.-Trudo 

3800 Sint-Truiden  911,14 €  0,00 €  207,46 €  703,68 € 

116 M.S.- en 
revalidatiecentrum 

3900 Overpelt  160,73 €  0,00 €  36,59 €  124,14 € 

Provincie Luxembourg 

Type A - Acute 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  250,23 €  0,00 €  56,97 €  193,26 € 

168 Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  227,18 €  0,87 €  52,40 €  174,78 € 

164 Intercommunale 
hospitalière Famène 
Ardenne Condroz 

6900 Marche-en-Fa  253,15 € 0,23 €  57,81 €  195,34 € 

Type P - Psychiatrische 

985 Inst. Neuro-Psych. “La 
Clairière” 

6880 Bertrix  2173,53 €  0,00 €  39,51 €  134,02 € 

Type PA - Pallatief 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  2408,55 €  0,00 €  93,02 €  315,53 € 

168 Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  2404,13 €  0,00 €  92,02 €  312,11 € 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.5 – 02 APRIL 2004   45

 
Type Sp – Specialiteit 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  2198,84 €  0,00 €  45,27 €  153,57 € 

168 Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  2232,33 €  0,00 €  52,90 €  179,43 € 

Provincie Namur 
Type A – Acute 

006 C.H.R. de Namur 5000 Namur  302,28 €  0,00 €  68,82 €  233,46 € 
166 Clinique Ste–Elisabeth 5000 Namur  275,32 €  0,00 €  62,69 €  212,63 € 
706 Clinique Saint-Luc 5004 Bouge  218,01 €  0,00 €  49,64 €   168,37 

€ 
103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais  252,92 €  9,83 €  65,18 €  187,74 € 
264 C.H. de Dinant 5500 Dinant  228,66 €  3,48 €  54,75 €  173,91 € 
039 Cliniques Universitaires 

de Mont-Godinne 
5530 Yvoir  394,49 €  46,42 €  125,67 €  268,82 € 

Type P - Psychiatrische 

955 Inst. Psych. Beau Vallon 5002 Saint-Servais  148,53 €  0,00 €  33,82 €  114,71 € 
986 Inst. Psych. Saint-Martin 5100 Dave  153,01 €  0,00 €  34,84 €  118,17 € 
938 Centre Psychiatrique 'Les 

Goélands' 
5190 Spy  417,46 €  0,00 €  95,05 €  322,41 € 

Type PA - Pallatief 

720 Foyer Saint-François 5000 Namur  2452,21 €  0,00 €  102,96 €  349,25 € 
103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais  2390,27 €  0,00 €  88,86 €  301,41 € 
Type Sp - Specialiteit 

103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais  2254,56 €  0,00 €  57,96 €  196,60 € 
264 C.H. de Dinant 5500 Dinant  2897,25 €  0,00 €  204,30 €  692,95 € 
039 Cliniques Universitaires 

de Mont-Godinne 
5530 Yvoir  2372,65 €  0,00 €  84,85 €  287,80 € 

 
Provincie Oost-Vlaanderen 

Type A - Acute 

017 A.Z. Maria Middelares – 
St.-Jozef 

9000 Gent  245,89 €  0,00 €  55,98 €  189,91 € 

290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent  253,38 €  0,00 €  57,69 €  195,69 € 
326 A.Z. Volkskliniek 9000 Gent 201,47 € 8,06 € 52,09 € 149,38 € 
670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent  396,70 €  49,78 €  128,77 €  267,93 € 
713 A.Z. Jan Palfijn – Gent 9000 Gent  233,29 €  0,77 €  53,71 €  179,58 € 
256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas  232,09 €  0,00 €  52,84 €  179,25 € 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse  288,15 €  0,00 €  65,61 €  222,54 € 
265 Stadskliniek 9160 Lokeren  204,89 €  0,00 €  46,65 €  158,24 € 
012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  222,04 €  0,00 €  50,56 €  171,48 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  284,46 €  0,00 €  64,77 €  219,69 € 
176 Fusieziekenhuis 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  222,39 €  0,00 €  50,63 €  171,76 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  221,46 € 0,14 €  50,53 €  170,93 € 

217 A.Z. Sint-Elisabeth 9620 Zottegem  262,28 €  0,00 €  59,72 €  202,56 € 
170 Auroraziekenhuis A.V. 9700 Oudenaarde  248,22 €  0,64 €  57,01 €  191,21 € 
134 Sint-

Vincentiusziekenhuis 
9800 Deinze  260,41 €  0,00 €  59,29 €  201,12 € 

222 H. Hartkliniek 9900 Eeklo  240,50 €  0,47 €  55,12 €  185,38 € 
Type BR - Brandwonden 

670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent  1.005,81 €  0,00 €  229,02 €  776,79 € 
Type P - Psychiatrische 

900 Fusieziekenhuis P.C Dr. 
Guislain 

9000 Gent  163,47 €  0,00 €  37,22 €  126,25 € 

958 Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Jan de Deo 

9000 Gent  160,72 €  0,00 €  36,59 €  124,13 € 

930 Neuropsychiatrische 9051 St.-Denijs-Westr 163,43 €  0,00 €  37,21 €  126,22 € 
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Kliniek Sint-Camillus 
978 Psychiatrisch Centrum 

Sint-Jan Baptist 
9060 Zelzate  173,63 €  0,00 €  39,53 €  134,10 € 

959 Psychiatrisch Centrum 
“Caritas” 

9090 Melle  186,45 €  0,00 €  42,45 €  144,00 € 

918 Psychiatrisch Ziekenhuis 
en Revalidatiecentrum 
Sint-Hië 

9100 Sint-Niklaas  172,32 €  0,00 €  39,23 €  133,09 € 

960 Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Lucia 

9100 Sint-Niklaas  167,03 €  0,00 €  38,03 €  129,00 € 

988 Psychiatrisch Ziekenhuis 
“Zoete Nood Gods” 

9340 Lede  180,65 €  0,00 €  41,13 €  139,52 € 

911 Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Franciscus 

9620 Zottegem  134,41 €  0,00 €  30,60 €  103,81 € 

914 Kliniek “De Pelgrim” 9860 Oosterzele  148,30 €  0,00 €  33,76 €  114,54 € 
956 Psychiatrisch Centrum 

Sint-Jan 
9900 Eeklo  155,07 €  0,00 €   35,30 €  119,77 € 

992 Psychiatrisch Centra 
Sleidinge 

9940 Sleidinge  162,87 €  0,00 €  37,08 €  125,79 € 

Type PA - Pallatief 

290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent  385,72 €  0,00 €  87,82 €  297,90 € 
670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent  395,34 €  0,00 €   90,01 €  305,33 € 
713 A.Z. Jan Palfijn – Gent 9000 Gent  412,55 €  0,00 €  93,93 €  318,62 € 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse  385,76 €  0,00 €  87,83 €  297,93 € 
012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  372,63 €  0,00 €  84,84 €  287,79 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  390,36 €  0,00 €  88,88 €  301,48 € 
176 Fusieziekenhuis 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  395,63 €  0,00 €  90,08 €  305,55 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  400,67 €  0,00 €  91,23 €  309,44 € 

Type Sp - Specialiteit 

326 AZ Volkskliniek 9000 Gent 157,39 € 0,00 € 35,83 € 121,56 € 
713 A.Z. Jan Palfijn – Gent 9000 Gent  186,96 €  0,00 €  42,57 €  144,39 € 
256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas  191,50 €  0,00 €  43,60 €  147,90 € 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse  191,48 €  0,00 €  43,59 €  147,89 € 
012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  136,09 €  0,00 €  30,98 €  105,11 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  241,44 €  0,00 €  54,97 €  186,47 € 
176 Fusieziekenhuis 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  233,35 €  0,00 €  53,13 €  180,22 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  208,97 €  0,00 €  47,58 €  161,39 € 

170 Auroraziekenhuis A.V. 9700 Oudenaarde  149,19 €  0,00 €  33,97 €  115,22 € 
095 S.V. Medisch Sociale 

Intercomm. Vereniging 
Lembeke 

9820 Merelbeke  132,90 €  0,00 €  30,26 €  102,64 € 

216 Verpleeginrichting 
Veilige Have 

9880 Aalter  145,80 €  0,00 €  33,19 €  112,61 € 

Provincie Vlaams Brabant 

Type A - Acute 

106 Regionaal Ziekenhuis 
St.-Maria – Roos der 
Koningin 

1500 Halle  202,14 €  0,00 €  46,02 €  156,12 € 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde  256,12 €  0,00 €  58,31 €  197,81 € 
108 Regionaal Ziekenhuis H. 

Hart 
3000 Leuven  233,07 €  0,00 €  53,07 €  180,00 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  448,68 €  56,72 €  145,96 €  302,72 € 

712 Algemeen Ziekenhuis 
Diest 

3290 Diest  248,73 €  0,00 €  56,63 €  192,10 € 

109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen  193,14 €  0,00 €  43,98 €  149,16 € 
Type BR - Brandwonden 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  1.014,74 €  0,00 €  231,05 €  783,69 € 
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Type P – Psychiatrische 

944 Psychiatrische Kliniek 
Sint-Alexius 

1850 Grimbergen  177,93 €  0,00 €  40,51 €  137,42 € 

907 Psycho-Geriatrisch 
Centrum 

3000 Leuven  153,89 €  0,00 €  35,04 €  118,85 € 

931 Nakuurhome 
Papiermoleken, campus 
Emmaüsgebouw 

3000 Leuven  135,10 €  0,00 €  30,76 €  104,34 € 

934 Psycho-Sociaal Centrum 3000 Leuven  161,72 €  0,00 €  36,82 €  124,90 € 
945 Universitair Psych. 

Centrum “Salve Mater”, 
campus 

3000 Leuven  316,95 €  0,00 €  72,16 €  244,79 € 

943 Universitair Centrum 
Sint-Jozef 

3070 Kortenberg  198,96 €  0,00 €  45,30 €  153,66 € 

942 Psychiatrisch ziekenhuis 
Sint-Annendael 

3290 Diest  187,77 €  0,00 €  42,75 €  145,02 € 

947 Psychiatrische Kliniek 
Broeders Alexianen 

3300 Tienen   191,71 €  0,00 €  43,65 €  148,06 € 

975 Universitair Psychiatrisch 
Centrum Sint-Kamillus 

3360 Bierbeek  165,68 €  0,00 €  37,72 €  127,96 € 

Type PA – Pallatief 

106 Regionaal Ziekenhuis 
St.-Maria – Roos der 
Koningin 

1500 Halle  417,38 €  0,00 €  95,03 €  322,35 € 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde  419,87 €  0,00 €  95,60 €  324,27 € 
108 Regionaal Ziekenhuis H. 

Hart 
3000 Leuven  387,54 €  0,00 €  88,24 €  299,30 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  387,31 €  0,00 €  88,19 €  299,12 € 

Type Sp – Specialiteit 

106 Regionaal Ziekenhuis 
St.-Maria – Roos der 
Koningin 

1500 Halle  243,41 €  0,00 €  55,42 €  187,99 € 

499 Ziekenhuis De bijtjes – 
Koninklijke Instelling 

1602 Vlezenbeek  290,87 €  0,00 €  66,23 €  224,64 € 

040 Centrum H. Vander 
Stokken 

1670 Pepingen  172,97 €  0,00 €  39,38 €  133,59 € 

693 Nationaal Multiple 
Sclerose Centrum 

1820 Melsbroek  199,55 €  0,00 €  45,43 €  154,12 € 

108 Regionaal Ziekenhuis H. 
Hart 

3000 Leuven  164,97 €  0,00 €  37,56 €  127,41 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  306,99 €  0,00 €  69,90 €  237,09 € 

066 Psychogeriatrisch 
Centrum 

3120 Tremelo  154,89 €  0,00 €  35,26 €  119,63 € 

109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen  149,85 €  0,00 €  34,12 €  115,73 € 
Provincie West-Vlaanderen 

Type A – Acute 

049 Algemeen Ziekenhuis 
St.-Jan A.V. 

8000 Brugge  292,28 €  0,00 €  66,55 €  225,73 € 

392 Kliniek Onze-Lieve-
Vrouw ter Linden 

8300 Knokke  262,37 €  0,45 €  60,09 €  202,28 € 

140 Algemeen Ziekenhuis 
St.-Lucas – St.-Jozef 

8310 Assebroek  237,93 €  0,00 €  54,17 € 183,76 € 

032 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele  251,20 €  3,66 €  60,02 € 191,18 € 
067 Ziekenhuis Henri 

Serruys 
8400 Oostende  249,89 €  0,72 €  57,45 € 192,44 € 

525 A.Z. Damiaan Oostende 8400 Oostende  223,95 €  0,83 €  51,63 € 172,32 € 
396 A.Z. Onze-Lieve-Vrouw 

van Groeninghe 
8500 Kortrijk  233,16 €  0,00 €  53,09 € 180,07 € 

310 Sint-Augustinuskliniek 8630 Veurne  259,41 €  0,80 €  59,69 €   199,72 
€ 

395 Sint-Andriesziekenhuis 8700 Tielt  214,97 €  0,23 €  49,13 €  165,84 € 
397 Kliniek Onze-Lieve-

Vrouw van Lourdes 
8790 Waregem  212,55 €  0,00 €  48,40 €  164,15 € 
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002 Stedelijk Ziekenhuis 8800 Roeselare  261,77 €  0,00 €  59,60 €  202,17 € 
117 Fusieziekenhuis Heilig 

Hartziekenhuis 
8800 Roeselare  269,16 €  0,85 €  61,94 €  207,22 € 

378 Sint-Rembertziekenhuis 8820 Torhout   235,04 €  0,21 €  53,68 €  181,36 € 
124 Sint-Jozefkliniek 8870 Izegem  222,37 €  0,21 €  50,79 €   171,58 

€ 
057 Regionaal Ziekenhuis 

Jan Yperman 
8900 Ieper  205,49 €  0,46 €  47,15 €  158,34 € 

Type G – Geriatrie 

058 Revalidatiecentrum Ten 
Bos 

8870 Izegem  2161,90 €  0,00 €  36,86 €  125,04 € 

Type P – Psychiatrische 

987 Psychotherapeutisch 
Centrum “Rustenburg” 

8000 Brugge  2222,74 €  0,00 €  50,71 €  172,03 € 

963 Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onze-Lieve-Vrouw 

8200 Sint-Andries  160,53 €  0,00 €  36,55 €   123,98 
€ 

528 Kliniek Heilige Familie 8500 Kortrijk  216,82 €  0,00 €  49,36 €  167,46 € 
982 Psychiatrisch Centrum 

Sint-Amandus 
8730 Beernem  147,10 €  0,00 €  33,49 €  113,61 € 

901 Kliniek Sint-Jozef 8740 Pittem  212,45 €  0,00 €  48,37 €  164,08 € 
961 Psychiatrisch Centrum 

Heilig Hart 
8900 Ieper  146,66 €  0,00 €   33,39 €  113,27 € 

962 Psychiatrisch Centrum 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Vrede 

8930 Menen  141,33 €  0,00 €  32,18 €  109,15 € 

Type PA – Pallatief 

049 Algemeen Ziekenhuis 
St.-Jan A.V. 

8000 Brugge  376,74 €  0,00 €  85,78 €  290,96 € 

525 A.Z. Damiaan Oostende 8400 Oostende  401,27 €  0,00 €  91,36 €  309,91 € 
396 A.Z. Onze-Lieve-Vrouw 

van Groeninghe 
8500 Kortrijk  385,27 €  0,00 €  87,72 €  297,55 € 

117 Fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis 

8800 Roeselare  386,24 €  0,00 €  87,94 €  298,30 € 

057 Regionaal Ziekenhuis 
Jan Yperman 

8900 Ieper  400,75 €  0,00 €  91,25 €  309,50 € 

Type Sp - Specialiteit 

049 Algemeen Ziekenhuis 
St.-Jan A.V. 

8000 Brugge  187,17 €  0,00 €  42,61 €  144,56 € 

140 Algemeen Ziekenhuis 
St.-Lucas – St.-Jozef 

8310 Assebroek  230,54 €  0,00 €  52,49 €  178,05 € 

032 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele  189,96 €  0,00 €  43,25 €  146,71 € 
679 Belgisch Zeeinstituut 

voor Orthopedie 
8400 Oostende  156,24 €  0,00 €  35,57 €  120,67 € 

396 A.Z. Onze-Lieve-Vrouw 
van Groeninghe 

8500 Kortrijk  184,35 €  0,00 €  41,97 €  142,38 € 

031 Verpleegtehuis 
Godtsvelde 

8610 Kortemark  146,11 €  0,00 €  33,26 €  112,85 € 

676 Koningin Elisabeth 
Instituut 

8670 Oostduinkerke  161,53 €  0,00 €  36,78 €  124,75 € 

397 Kliniek Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes 

8790 Waregem  215,65 €  0,00 €  49,10 €  166,55 € 

117 Fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis 

8800 Roeselare  221,17 €  0,00 €  50,36 €  170,81 € 

058 Revalidatiecentrum Ten 
Bos 

8870 Izegem  136,20 €  0,00 €  31,01 €  105,19 € 

649 Sint-Janshospitaal 8940 Wervik  145,00 €  0,00 €  33,01 €  111,99 € 
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30. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
 
Dienst en referte : Vl Gem. A/04/991/209-1 
Brugge, 1 april 2004 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, heb ik de eer u de aangepaste lijst met wijzigingen mee te delen die voor diverse 
instellingen moeten aangebracht worden vanaf 1 januari 2004. 
 
Hoogachtend 
 
 
Paul  BREYNE 
Gouverneur 
 

Prijs per dag - Semester 1 - Jaar 2004 

Erk Benaming PC Plaats Prijs per 
dag 

B7/B8 Deel 
Staat 

Deel VI 

Provincie Antwerpen 

Type A – Acute 

100 St.-
Vincentiusziekenhuis 

2018 Antwerpen  266,75 €  0,00 €  60,91 €  205,84 € 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen  2335,68 €  0,00 €  286,47 €  249,21 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen  

2060 Antwerpen  2215,70 €  0,00 €  255,08 €  160,62 € 

682 Fusieziekenhuis 
Monica 

2100 Deurne  2215,48 €  0,00 €  249,06 €  166,42 € 

317 A.Z. Jan Palfijn - 
Gallifort 

2170 Merksem  2222,43 €  0,00 €  251,29 €  171,14 € 

308 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2200 Herentals  2231,56 €  0,00 €  252,72 €  178,84 € 

063 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2300 Turnhout  2238,39 €  0,00 €  254,28 €  184,11 € 

090 A.Z. Sint-Jozef 2300 Turnhout  2225,75 €  0,00 €  251,40 €  174,35 € 
536 A.Z. Sint-Jozef 2390 Malle  2260,78 €  0,00 €  259,37 €  201,41 € 
102 Heilig 

Hartziekenhuis 
2400 Mol  2241,10 €  0,00 €  254,89 €  186,21 € 

709 A.Z. Sint-Dimpna 2440 Geel  2252,58 €  0,00 €  257,51 €  195,07 € 
097 Heilig 

Hartziekenhuis 
2500 Lier  2232,65 €  0,00 €  52,97 €  179,68 € 

099 A.Z. Sint-Augustinus 
– Sint-Camillus 

2610 Wilrijk  2327,14 €  0,00 €  74,48 €  252,66 € 

300 Universitair 
Ziekenhuis 

2650 Edegem  2428,07 €  0,00 €  147,87 €  280,20 € 

026 Algemeen 
Ziekenhuis St.-
Maarten 

2800 Mechelen  2237,88 €  0,00 €  54,16 €  183,72 € 

055 Dodoensziekenhuis 
A.V. 

2800 Mechelen  2199,51 €  0,00 €  45,96 €  153,55 € 

689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden  2252,56 €  0,00 €  57,50 €  195,06 € 
314 A.Z. Heilige Familie 2840 Reet  2249,91 €  0,00 €  56,90 €  193,01 € 
104 Sint-Jozefkliniek 2880 Bornem  250,86 €  0,00 €  57,12 €  193,74 € 
710 Algemeen 2930 Brasschaat  2257,45 €  0,00 €  58,62 €  198,83 € 
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Ziekenhuis Klina 
Type BR – Brandwonden 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  1.026,95 €  0,00 €  233,83 €  793,12 € 

Type G – Geriatrie 

236 Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 

2050 Antwerpen Lin  2157,87 €  0,00 €  35,94 €  121,93 € 

Type P – Psychiatrische 

939 Openbaar 
Psychiatrisch 
Ziekenhuis 

2440 Geel 271,42 €  0,00 €  61,80 €  209,62 € 

936 Psychiatrisch 
Centrum Broeders 
Alexianen 

2530 Boechout  2164,65 €  0,00 €  37,49 €  127,16 € 

970 Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Nobertushuis 

2570 Duffel  2160,21 €  0,00 €  36,47 €  123,74 € 

902 Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Amedeus 

2640 Mortsel  2150,50 €  0,00 €  34,26 €  116,24 € 

937 Psychiatrisch 
Ziekenhuis 
Bethaniënhuis 

2980  Zoersel  2165,04 €  0,00 €  37,57 €  127,47 € 

Type PA – Pallatief 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen  2386,61 €  0,00 €  88,03 €  298,58 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  2384,31 €  0,00 €  87,50 €  296,81 € 

063 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2300 Turnhout  2410,22 €  0,00 €  93,40 €  316,82 € 

097 Heilig 
Hartziekenhuis 

2500 Lier  2390,50 €  0,00 €  88,91 €  301,59 € 

099 A.Z. Sint-Augustinus 
– Sint-Camillus 

2610 Wilrijk  2396,42 €  0,00 €  90,26 €  306,16 € 

026 Algemeen 
Ziekenhuis Sint-
Maarten 

2800 Mechelen  2408,50 €  0,00 €  93,01 €  315,49 € 

241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat  2401,30 €  0,00 €  91,37 €  309,93 € 
710 Algemeen 

Ziekenhuis Klina 
2930 Brasschaat  2388,16 €  0,00 €  88,38 €  299,78 € 

Type Sp – Specialiteit 

659 APRA-Kliniek 2000 Antwerpen  2190,91 €  0,00 €  43,47 €  147,44 € 
189 Joods Geriatrisch 

Centrum 
2018 Antwerpen  2141,84 €  0,00 €  32,29 €  109,55 € 

009 Algemeen 
Ziekenhuis 
Middelheim 

2020 Antwerpen  2161,34 €  0,00 €  36,73 €  124,61 € 

236 Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 

2050 Antwerpen Lin  2149,09 €  0,00 €  33,94 €  115,15 € 

231 Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 

2060 Antwerpen  2154,49 €  0,00 €  35,17 €  119,32 € 

682 Fusieziekenhuis 
Monica 

2100 Deurne  2150,02 €  0,00 €  34,15 €  115,87 € 

317 A.Z. Jan Palfijn – 
Gallifort 

2170 Merksem  2130,20 €  0,00 €  29,64 €  100,56 € 

308 Sint-
Elisabethziekenhuis 

2200 Herentals  2242,66 €  0,00 €  55,25 €  187,41 € 

046 Verpleeginrichting 
De Dennen 

2390 Malle  2146,18 €  0,00 €  33,28 €  112,90 € 

097 Heilig 
Hartziekenhuis 

2500 Lier  2190,34 €  0,00 €  43,34 €  147,00 € 
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026 Algemeen 
Ziekenhuis St.-
Maarten 

2800 Mechelen  2291,60 €  0,00 €  66,39 €  225,21 € 

689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden  2190,69 €  0,00 €  43,42 €  147,27 € 
241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat  2149,63 €  0,00 €  34,07 €  115,56 € 
088 Verpleegtehuis 

Joostens 
2980 Zoersel  2137,64 €  0,00 €  31,34 €  106,30 € 

Provincie Brabant Wallon  

Type A – Acute 

043 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies  2263,00 €  0,00 €  63,57 €  199,43 € 
346 C.H. de Tubize-

Nivelles 
1400 Nivelles  2220,76 €  0,00 €  50,26 €  170,50 € 

Type P – Psychiatrische 

912 Centre Neurologique 
William Lennox 

1340 Ottignies  2240,52 €  0,00 €  54,76 €  185,76 € 

949 Les Feux Follets 1367 Huppaye  2455,98 €  0,00 €  103,82 €  352,16 € 
700 Clinique Dr. 

Derscheid 
1410 Waterloo  2203,71 €  0,00 €  46,38 €  157,33 € 

923 Association “Le 
Domaine” 

1420 Braine-l'Alleud  2181,21 €  0,00 €  41,26 €  139,95 € 

915 La Petite Maison 1450 Chastre  2391,75 €  0,00 €  89,20 €  302,55 € 
Type PA – Pallatief 

413 Clinique Champ Ste-
Anne 

1300 Wavre  2405,97 €  0,00 €  92,43 €  313,54 € 

043 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies  2393,09 €  0,00 €  89,50 €  303,59 € 
        
Type Sp Specialiteit       

413 Clinique Champ Ste-
Anne 

1300 Wavre  2140,12 €  0,00 €  31,90 €  108,22 € 

700 Clinique Dr. 
Derscheid 

1410 Waterloo  2130,18 €  0,00 €  29,64 €  100,54 € 

Provincie Brussels 

Type A – Acute 

076 Hôpital universitaire 
Saint-Pierre 

1000 Bruxelles  2404,41 €  0,00 €  114,52 €  289,89 € 

079 Institut Jules Bordet 1000 Bruxelles  2459,22 €  0,00 €  115,46 €  343,76 € 
110 Algemene Kliniek 

Sint-Jan 
1000 Brussel  2254,30 €  0,00 €  58,26 €  196,04 € 

077 Hôpital Brugmann 1020 Laken  2315,85 €  0,00 €  83,09 €  232,76 € 
150 H.U.D.E.R.F. 1020 Laken  2640,90 €  0,00 €  156,56 €  484,34 € 
087 Hôpitaux d’IRIS Sud 1040 Etterbeek  2236,09 €  0,00 €  54,38 €  181,71 € 
406 Clinique 

Universitaire Erasme 
1070 Anderlecht  2394,63 €  0,00 € 136,62 €  258,01 € 

723 Clinique Ste-Anne 
St-Remi St-Etienne 

1070 Anderlecht  2289,63 €  0,00 €  66,31 €  223,32 € 

547 Hôpital Français – 
César de Paepe 

1082 Berchem-Saint  2237,02 €  0,00 €  54,13 €  182,89 € 

143 Academisch 
Ziekenhuis V.U.B. 

1090 Jette  2413,47 €  0,00 €  142,54 €  270,93 € 

111 Asbl Clinique de 
l’Europe 

1180 Uccle  2262,82 €  0,00 €  59,84 €  202,98 € 

332 A.s.b.l. C.H.I.R.E.C 1180 Uccle  2276,44 €  0,00 €  62,94 €  213,50 € 
403 Cliniques 

Universitaires Saint-
Luc 

1200 Woluwe-Saint-  2468,58 €  0,00 €  161,83 €  306,75 € 

Type G – Geriatrie 

408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles  2271,20 €  0,00 €  16,21 €  54,99 € 
404 Hôpital Albert 

Laurent 
1080 Molenbeek Sai  2195,81 €  0,00 €  44,58 €  151,23 € 

038 Psychogeriatrisch 
Centrum 

1082 Berchem Saint  2232,44 €  0,00 €  52,92 €  179,52 € 

053 Magnolia 1090 Jette  2143,96 €  0,00 €  32,77 €  111,19 € 
051 Centre Médical 1200 Woluwe-Saint-  2290,96 €  0,00 €  20,71 €  70,25 € 
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Gériatrique 
Type P – Psychiatrische 

946 C.H. Jean Titeca 1030 Schaarbeek  2182,08 €  0,00 €  41,45 €  140,63 € 
976 Clinique Sanatia 1050 Ixelles  2177,80 €  0,00 €  40,48 €  137,32 € 
997 Psychosociaal 

Centrum Sint-
Alexius 

1050 Ixelles  2193,79 €  0,00 €  44,12 €  149,67 € 

980 L’Equipe 1070 Anderlecht  2491,85 €  0,00 €  111,99 €  379,86 € 
926 Clinique Sans Souci 1090 Jette  2182,74 €  0,00 €  41,60 €  141,14 € 
916 Le Bivouac 1180 Uccle  2276,07 €  0,00 €  17,32 €  58,75 € 
927 Parhélie 1180 Uccle  2426,32 €  0,00 €  97,07 €  329,25 € 
935 La Ramée 1180 Uccle  2221,52 €  0,00 €  50,44 €  171,08 € 
948 Clinique Fond’Roy 1180 Uccle  2189,66 €  0,00 €  43,18 €  146,48 € 
Type PA – Pallatief 

076 Hôpital universitaire 
Saint-Pierre 

1000 Bruxelles  2414,45 €  0,00 €  94,37 €  320,08 € 

110 Algemene Kliniek 
Sint-Jan 

1000 Brussel  2412,63 €  0,00 €  93,95 €  318,68 € 

077 Hôpital Brugmann 1020 Laken  2394,67 €  0,00 €  89,86 €  304,81 € 
087 Hôpitaux d’IRIS Sud 1040 Etterbeek  2392,56 €  0,00 €  89,38 €  303,18 € 
111 Aslb Clinique de 

l’Europe 
1180 Uccle  2391,64 €  0,00 €  89,17 €  302,47 € 

Type Sp – Specialiteit 

408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles  2220,63 €  0,00 €  50,23 €  170,40 € 
077 Hôpital Brugmann 1020 Laken  2202,60 €  0,00 €  46,13 €  156,47 € 
083 Résidence Heysel 

Brugmann 
1020 Laken  2257,61 €  0,00 €  58,65 €  198,96 € 

539 Centre de Trauma et 
de Réadaptation 

1020 Laken  2236,81 €  0,00 €  53,92 €  182,89 € 

087 Hôpitaux d’IRIS Sud 1040 Etterbeek  2173,89 €  0,00 €  39,59 €  134,30 € 
406 Clinique 

Universitaire Erasme 
1070 Anderlecht  2366,51 €  0,00 €  83,45 €  283,06 € 

404 Hôpital Albert 
Laurent 

1080 Molenbeek-
Saint 

 2261,88 €  0,00 €  14,09 €  47,79 € 

038 Psychogeriatrisch 
Centrum 

1082 Berchem-Saint  2150,35 €  0,00 €  34,23 €  116,12 € 

547 Hôpital Français – 
César de Paepe 

1082 Berchem-Saint  2277,02 €  0,00 €  63,07 €  213,95 € 

053 Magnolia 1090 Jette  2120,48 €  0,00 €  27,43 €  93,05 € 
111 Asbl Clinique de 

l’Europe 
1180 Uccle  2233,32 €  0,00 €  53,12 €  180,20 € 

403 Cliniques 
Universitaires Saint-
Luc 

1200 Woluwe-Saint-  2174,75 €  0,00 €  39,79 €  134,96 € 

Provincie Hainaut 

Type A – Acute 

027 C.H. Notre Dame 
Reine Fabiola 

6000 Charleroi  2298,74 €  0,00 €  70,58 €  228,16 € 

718 C.H.U. De Charleroi 6000 Charleroi  2309,17 €  0,00 €  76,78 €  232,39 € 
409 Clinique Notre-Dame 

de Grâce 
6041 Gosselies  2287,95 €  0,00 €  68,36 €  219,39 € 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-Thèrèse 
et IMTR 

6060 Gilly  2279,07 €  0,00 €  66,91 €  212,16 € 

325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-le-
Tille 

 2399,98 €  0,00 €  93,67 €  306,31 € 

249 Centre de Santé des 
Fagnes 

6460 Chimay  2286,49 €  0,00 €  72,73 €  213,76 € 

254 Hôpital Ambroise 
Paré 

7000 Mons  2256,00 €  0,00 €  65,03 €  190,97 € 

266 C.H. Régional St-
Joseph ASBL 
Warquignies 

7000 Mons  2290,93 €  0,00 €  66,97 €  223,96 € 

007 Centre Hospitalier 
de la Haute Senne 

7060 Soignies  2265,44 €  0,00 €  60,82 €  204,62 € 
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096 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière  2241,59 €  0,00 €  61,41 €  180,18 € 
146 Centre Hospitalier 

de Jollmont Lobbes 
7100 Haine-Saint-Pa  2265,27 €  0,00 €  63,08 €  202,19 € 

410 A.s.b.l. Providence 
des Malades et 
Mutualité Chrétienne 

7301 Hornu  2245,98 €  0,00 €  63,19 €  182,79 € 

008 Réseau Hospitalier 
de la Médecine 
sociale 

7331 Baudour  2236,32 €  0,00 €  56,43 €  179,89 € 

071 Clinique Notre-Dame 7500 Tournai  2204,16 €  0,00 €  46,66 €  157,50 € 
534 Centre Hospitalier 

Régional de Tournai 
7500 Tournai  2222,71 €  0,00 €  51,66 €  171,05 € 

247 C.H. de Mouscron 7700 Mouscron  2283,14 €  0,00 €  64,64 €  218,50 € 
Type BR - Brandwonden 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-Thèrèse 
et IMTR 

6060 Gilly  1.091,23 €  0,00 €  248,47 €  842,76 € 

Type P – Psychiatrische 

941 Hôpital de Jour 6001 Marcinelle  2482,80 €  0,00 €  109,93 €  372,87 € 
951 Hôp. Psych. du 

Chênes aux Haies 
7000 Mons  2176,81 €  0,00 €  40,25 €  136,56 € 

904 Centre Psych. St-
Bernard 

7170 Manage  2152,89 €  0,00 €  34,81 €  118,08 € 

974 Hôp. Psych. ‘Les 
Marronniers’ 

7500 Tournai  2145,80 €  0,00 €  33,19 €  112,61 € 

922 Clinique Neuro-
Psychiatrique 

7603 Bon-Secours  2153,69 €  0,00 €  34,99 €  118,70 € 

905 Institut 
Psychiatrique St. 
Charles 

7620 Wez-Velvain  2155,86 €  0,00 €  35,48 €  120,38 € 

950 Inst. Psych. St-Jean 
de Dieu 

7900 Leuze-en-Hain  2147,84 €  0,00 €  33,66 €  114,18 € 

Type PA - Pallatief 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-Thèrèse 
et IMTR 

6060 Gilly  2382,89 €  0,00 €  87,18 €  295,71 € 

325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-le-
Till 

 2386,17 €  0,00 €  87,93 €  298,24 € 

254 Hôpital Ambroise 
Paré 

7000 Mons  2407,02 €  0,00 €  92,67 €  314,35 € 

266 C.H. Régional St-
Joseph ASBL 
Warquignies 

7000 Mons  2405,25 €  0,00 €  92,27 €  312,98 € 

721 Maison Marie 
Immaculée 

7063 Neufvilles  2438,93 €  0,00 €  99,94 €  338,99 € 

071 Clinique Notre-Dame 7500 Tournai  2429,06 €  0,00 €  97,69 €  331,37 € 
534 Centre Hospitalier 

Régional de Tournai 
7500 Tournai  2384,37 €  0,00 €  87,52 €  296,85 € 

Type Sp - Specialiteit 

027 C.H. Notre Dame 
Reine Fabiola 

6000 Charleroi  2218,04 €  0,00 €  49,64 €  168,40 € 

718 C.H.U. De Charleroi 6000 Charleroi  2328,13 €  0,00 €  74,71 €  253,42 € 
409 Clinique Notre Dame 

de Grâce 
6041 Gosselies  2192,00 €  0,00 €  43,71 €  148,29 € 

010 Hôpital Saint-
Joseph, Ste-Thèrèse 
et IMTR 

6060 Gilly  2263,91 €  0,00 €  60,09 €  203,82 € 

325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-le-
Till 

 2142,30 €  0,00 €  32,40 €  109,90 € 

254 Hôpital Ambroise 
Paré 

7000 Mons  2179,86 €  0,00 €  40,95 €  138,91 € 

266 C.H. Régional St-
Joseph ASBL 
Warquignies 

7000 Mons  2174,64 €  0,00 €  39,76 €  134,88 € 

007 Centre Hospitalier 
de la Haute Senne 

7060 Soignies  2482,39 €  0,00 €  109,84 €  372,55 € 
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096 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière  2248,71 €  0,00 €  56,63 €  192,08 € 
146 Centre Hospitalier 

de Jolimont Lobbes 
7100 Haine-Saint-Pa  2111,53 €  0,00 €  25,39 €  86,14 € 

410 A.s.b.l. Providence 
des Malades et 
Mutualité Chrétienne 

7301 Hornu  2173,96 €  0,00 €  39,61 €  134,35 € 

008 Réseau Hospitalier 
de la Médecine 
sociale 

7331 Baudour  2335,96 €  0,00 €  76,49 €  259,47 € 

534 Centre Hospitalier 
Régional de Tournai 

7500 Tournai  2155,54 €  0,00 €  35,41 €  120,13 € 

247 C.H. de Mouscron 7700 Mouscron  2210,18 €  0,00 €  47,85 €  162,33 € 
Provincie Liège 

Type A - Acute 

152 Les Cliniques Saint-
Joseph 

4000 Liège  2244,68 €  0,00 €  56,09 €  188,59 € 

158 Centre Hospitalier 
St-Vincent Ste-
Elisabeth 

4000 Rocourt  2304,83 €  0,00 €  69,40 €  235,43 € 

412 C.H.R. de la 
Citadelle 

4000 Liège  2316,91 €  0,00 €  74,97 €  241,94 € 

707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  2357,84 €  0,00 €  115,26 €  242,58 € 
023 Clinique André 

Renard 
4040 Herstal  2216,25 €  0,00 €  55,78 €  160,47 € 

042 C.H. du Bois de 
l’Abbaye et de 
Hesbaye 

4100 Seraing  2234,90 €  0,00 €  54,10 €  180,80 € 

068 Centre Hospitalier 
Hutois 

4500 Huy  2242,60 €  0,00 €  55,63 €  186,97 € 

015 Hôpital Saint-Nicolas 4700 Eupen  2266,07 €  0,00 €  60,58 €  205,49 € 
257 Clinique St-Joseph 4780 Sankt-Vith  2213,07 €  0,00 €  49,10 €  163,97 € 
020 C.H.R. Peltzer-La 

Tourelle 
4800 Verviers  2244,33 €  0,00 €  55,99 €  188,34 € 

004 Clinique Reine Astrid 4960 Malmédy  2224,15 €  0,00 €  51,20 €  172,95 € 
Type BR - Brandwonden 

707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  1.182,78 €  0,00 €  269,31 €  913,47 € 
Type G - Geriatrie 

037 Les Cliniques de 
l’IPAL 

4000 Liège  2261,25 €  0,00 €  59,48 €  201,77 € 

Type P - Psychiatrische 

925 Clinique Notre-Dame 
des Anges 

4000 Glain  2151,67 €  0,00 €  34,53 €  117,14 € 

964 Hôp. de Jour ‘La Clé’ 4000 Liège  2112,19 €  0,00 €  25,54 €  86,65 €  
972 Centre Hospitalier 

Psych. 'Petit 
Bourgogne' 

4000 Liège  2190,89 €  0,00 €  43,46 €  147,43 € 

954 Clin. Psych. Frères 
Alexiens 

4841 Henri-Chapelle  2165,08 €  0,00 €  37,58 €  127,50 € 

908 Centre Hospitalier 
Spécialisé ‘L’Accueil’ 

4990 Lierneux  2195,83 €  0,00 €  44,59 €  151,24 € 

Type PA - Pallatief 

037 Les Cliniques de 
l’IPAL 

4000 Liège  2404,02 €  0,00 €  91,99 €  312,03 € 

152 Les Cliniques Saint-
Joseph 

4000 Liège  2402,59 €  0,00 €  91,66 €  310,93 € 

042 C.H. du Bois de 
l’Abbaye et de 
Hesbaye  

4100 Seraing  2406,42 €  0,00 €  92,54 €  313,88 € 

722 MRS St-Joseph 4850 Moresnet  2312,48 €  0,00 €  71,15 €  241,33 € 
Type Sp - Specialiteit 

037 Les Cliniques de 
l’IPAL 

4000 Liège  2155,16 €  0,00 €  35,32 €  119,84 € 

152 Les Cliniques Saint-
Joseph 

4000 Liège  2303,29 €  0,00 €  69,05 €  234,24 € 
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412 C.H.R. de la 
Citadelle 

4000 Liège  2352,66 €  0,00 €  80,30 €  272,36 € 

707 C.H.U. de Liège 4000 Liège  2344,74 €  0,00 €  78,49 €  266,25 € 
042 C.H. du Bois de 

l’Abbaye et de 
Hesbaye 

4100 Seraing  2250,44 €  0,00 €  57,02 €  193,42 € 

242 Centre Neurologique 4557 Fraiture  2171,31 €  0,00 €  39,00 €  132,31 € 
015 Hôpital Saint-Nicolas 4700 Eupen 181,68 € 0,00 € 41,37 € 140,31 € 
822 Centre de 

Revalidation de la 
prov. De Liège 

4787 La Gleize  2145,20 €  0,00 €  33,06 €  112,14 € 

Provincie Limburg 

Type A - Acute 

159 A.Z. Salvator – St.-
Ursula 

3500 Hasselt  2207,81 €  0,00 €  47,31 €  160,50 € 

243 Virga Jesse 
Ziekenhuis A.V. 

3500 Hasselt  2292,07 €  0,00 €  66,50 €  225,57 € 

714 Sint-
Franciskusziekenhuis 

3550 Heusden-
Zolder 

 261,90 €  0,00 €  59,63 €  202,27 € 

371 Ziekenhuis Oost-
Limburg 

3600 Genk  324,59 €  0,00 €   73,90 €  250,69 € 

717 Ziekenhuis Maas en 
Kempen 

3680 Maaseik  261,33 €  0,00 €  59,50 €  201,83 € 

716 Algemeen 
Ziekenhuis Vesalius 

3700 Tongeren 225,94 €  0,00 €  51,44 €  174,50 € 

715 Regionaal 
Ziekenhuis St.-
Trudo 

3800 Sint-Truiden 246,46 €  0,00 €  56,29 €  190,17 € 

719 Mariaziekenhuis 
Noord-Limburg 

3920 Lommel 232,69 €  0,00 €  52,98 €  179,71 € 

Type P - Psychiatrische 

989 Kinderpsychiatrisch 
Centrum Genk 

3600 Genk 721,33 €  0,00 €  164,24 €  557,09 € 

909 Openbaar 
Psychiatrisch 
Ziekenhuis 
‘Daelwezeth’ 

3621 Rekem 151,02 €  0,00 €    34,38 €  116,64 € 

952 Medisch Centrum 
Sint-Jozef 

3740 Bilzen 180,68 €  0,00 €  41,14 €  139,54 € 

953 Psychiatrisch 
Ziekenhuis “Sancta 
Maria” 

3800 Sint-Truiden 182,79 €  0,00 €  41,62 €  141,17 € 

991 Psychiatrisch 
Centrum “Ziekeren” 

3800 Sint-Truiden 153,07 €  0,00 €  34,85 €  118,22 € 

Type PA - Pallatief 

243 Virga Jesse 
Ziekenhuis A.V. 

3500 Hasselt 388,65 €  0,00 €  88,49 €  300,16 € 

371 Ziekenhuis Oost-
Limburg 

3600 Genk 511,47 €  0,00 €  116,46 €  395,01 € 

716 Algemeen 
Ziekenhuis Vesalius 

3700 Tongeren 404,67 €  0,00 €  92,14 €  312,53 € 

719 Mariaziekenhuis 
Noord-Limburg 

3920 Lommel 399,50 €  0,00 €  90,96 €  308,54 € 

Type Sp - Specialiteit 

159 A.Z. Salvator – St.-
Ursula 

3500 Hasselt  2183,84 €  0,00 €  41,86 €  141,98 € 

243 Virga Jesse 
Ziekenhuis A.V. 

3500 Hasselt  2177,15 €  0,00 €  40,33 €  136,82 € 

371 Ziekenhuis Oost-
Limburg 

3600 Genk  2137,99 €  0,00 €  31,42 €  106,57 € 

717 Ziekenhuis Maas en 
Kempen 

3680 Maaseik  2228,33 €  0,00 €  51,99 €  176,34 € 

716 Algemeen 
Ziekenhuis Vesalius 

3700 Tongeren  2216,64 €  0,00 €  49,32 €  167,32 € 

715 Regionaal 3800 Sint-Truiden  2286,05 €  0,00 €  65,13 €  220,92 € 
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Ziekenhuis St.-
Trudo 

116 M.S.- en 
revalidatiecentrum 

3900 Overpelt  2163,45 €  0,00 €  37,21 €  126,24 € 

Provincie Luxembourg 

Type A - Acute 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  2268,58 €  0,00 €  61,15 €  207,43 € 

168 Centre Hospitalier 
de l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  2230,47 €  0,00 €  53,15 €  177,32 € 

164 Intercommunale 
hospitalière Famène 
Ardenne Condroz 

6900 Marche-en-Fa  2257,69 €  0,00 €  58,85 €  198,84 € 

Type P - Psychiatrische 

985 Inst. Neuro-Psych. 
“La Clairière” 

6880 Bertrix  2177,23 €  0,00 €  40,35 €  136,88 € 

Type PA - Pallatief 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  2408,73 €  0,00 €  93,06 €  315,67 € 

168 Centre Hospitalier 
de l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  2407,22 €  0,00 €  92,72 €  314,50 € 

Type Sp - Specialiteit 

246 Clinique du sud  
Luxembourg 

6700 Arlon  2198,04 €  0,00 €  45,09 €  152,95 € 

168 Centre Hospitalier 
de l’Ardenne 

6800 Libramont-Che  2233,92 €  0,00 €  53,26 €  180,66 € 

Provincie Namur 
Type A - Acute 

006 C.H.R. de Namur 5000 Namur  2306,41 €  0,00 €  69,76 €  236,65 € 
166 Clinique Ste–

Elisabeth 
5000 Namur  2280,94 €  0,00 €  63,97 €  216,97 € 

706 Clinique Saint-Luc 5004 Bouge  2221,15 €  0,00 €  50,35 €  170,80 € 
103 C.H. du Val de 

Sambre 
5060 Auvelais  2257,38 €  0,00 €  66,25 €  191,13 € 

264 C.H. de Dinant 5500 Dinant  2233,23 €  0,00 €  55,81 €  177,42 € 
039 Cliniques 

Universitaires de 
Mont-Godinne 

5530 Yvoir  2394,71 €  0,00 €  125,98 €  268,73 € 

Type P - Psychiatrische 

955 Inst. Psych. Beau 
Vallon 

5002 Saint-Servais  2149,83 €  0,00 €  34,11 €  115,72 € 

986 Inst. Psych. Saint-
Martin 

5100 Dave  2155,06 €  0,00 €  35,30 €  119,76 € 

938 Centre Psychiatrique 
'Les Goélands' 

5190 Spy  2428,08 €  0,00 €  97,47 €  330,61 € 

Type PA - Pallatief 

720 Foyer Saint-François 5000 Namur  2459,83 €  0,00 €  104,70 €  355,13 € 
103 C.H. du Val de 

Sambre 
5060 Auvelais  2389,39 €  0,00 €  88,66 €  300,73 € 

Type Sp - Specialiteit 

103 C.H. du Val de 
Sambre 

5060 Auvelais  2252,63 €  0,00 €  57,52 €  195,11 € 

264 C.H. de Dinant 5500 Dinant  2889,70 €  0,00 €  202,58 €  687,12 € 
039 Cliniques 

Universitaires de 
Mont-Godinne 

5530 Yvoir  2375,02 €  0,00 €  85,39 €  289,63 € 

Provincie Oost-Vlaanderen 

Type A – Acute 

017 A.Z. Maria 
Middelares – St.-
Jozef 

9000 Gent  2249,13 €  0,00 €  56,72 €  192,41 € 
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290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent  2251,50 €  0,00 €  58,50 €  193,00 € 
670 Universitair 

Ziekenhuis 
9000 Gent  2408,68 €  0,00 €  131,78 €  276,90 € 

713 A.Z. Jan Palfijn – 
Gent 

9000 Gent  2237,25 €  0,00 €  54,61 €  182,64 € 

256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas  2235,57 €  0,00 €  53,63 €  181,94 € 
595 A.Z. Maria 

Middelares 
9140 Temse  2294,07 €  0,00 €  66,95 €  227,12 € 

265 Stadskliniek 9160 Lokeren  2211,29 €  0,00 €  48,11 €  163,18 € 
012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  2225,04 €  0,00 €  51,24 €  173,80 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  2288,11 €  0,00 €  65,60 €  222,51 € 
176 Fusieziekenhuis 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  2222,30 €  0,00 €  50,61 €  171,69 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  2223,89 €  0,00 €  51,09 €  172,80 € 

217 A.Z. Sint-Elisabeth 9620 Zottegem  2266,00 €  0,00 €  60,56 €  205,44 € 
170 Auroraziekenhuis 

A.V. 
9700 Oudenaarde  2252,83 €  0,00 €  58,07 €  194,76 € 

134 Sint-
Vincentiusziekenhuis 

9800 Deinze  2263,67 €  0,00 €  60,03 €  203,64 € 

222 H. Hartkliniek 9900 Eeklo  2240,45 €  0,00 €  55,11 €  185,34 € 
Type BR - Brandwonden 

670 Universitair 
Ziekenhuis 

9000 Gent  1.013,85 €  0,00 €  230,85 €  783,00 € 

Type P - Psychiatrische 

900 Fusieziekenhuis P.C 
Dr. Guislain 

9000 Gent  2177,48 €  0,00 €  40,41 €  137,07 € 

958 Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-Jan 
de Deo 

9000 Gent  2162,80 €  0,00 €  37,06 €  125,74 € 

930 Neuropsychiatrische 
Kliniek Sint-Camillus 

9051 St.-Denijs-
Westr 

165,22 €  0,00 €  37,62 €  127,60 € 

978 Psychiatrisch 
Centrum Sint-Jan 
Baptist 

9060 Zelzate  2173,54 €  0,00 €  39,51 €  134,03 € 

959 Psychiatrisch 
Centrum “Caritas” 

9090 Melle  2186,52 €  0,00 €  42,47 €  144,05 € 

918 Psychiatrisch 
Ziekenhuis en 
Revalidatiecentrum 
Sint-Hië 

9100 Sint-Niklaas  2172,56 €  0,00 €  39,29 €  133,27 € 

960 Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-
Lucia 

9100 Sint-Niklaas  2169,04 €  0,00 €  38,49 €  130,55 € 

988 Psychiatrisch 
Ziekenhuis “Zoete 
Nood Gods” 

9340 Lede  2182,70 €  0,00 €  41,60 €  141,10 € 

911 Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-
Franciscus 

9620 Zottegem  2134,84 €  0,00 €  30,70 €  104,14 € 

914 Kliniek “De Pelgrim” 9860 Oosterzele  2151,92 €  0,00 €  34,59 €  117,33 € 
956 Psychiatrisch 

Centrum Sint-Jan 
9900 Eeklo  2156,25 €  0,00 €  35,57 €  120,68 € 

992 Psychiatrisch Centra 
Sleidinge 

9940 Sleidinge  2164,96 €  0,00 €  37,56 €  127,40 € 

Type PA - Pallatief 

290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent  2375,31 €  0,00 €  85,45 €  289,86 € 
670 Universitair 

Ziekenhuis 
9000 Gent  2397,02 €  0,00 €  90,40 €  306,62 € 

713 A.Z. Jan Palfijn – 
Gent 

9000 Gent  2402,95 €  0,00 €  91,75 €  311,20 € 

595 A.Z. Maria 
Middelares 

9140 Temse  2381,03 €  0,00 €  86,76 €  294,27 € 

012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  2367,75 €  0,00 €  83,73 €  284,02 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  2390,36 €  0,00 €  88,88 €  301,48 € 
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176 Fusieziekenhuis 
Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  2398,69 €  0,00 €  90,78 €  307,91 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  2403,73 €  0,00 €  91,92 €  311,81 € 

Type Sp - Specialiteit 

713 A.Z. Jan Palfijn – 
Gent 

9000 Gent  2184,04 €  0,00 €  41,90 €  142,14 € 

256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas  2190,62 €  0,00 €  43,40 €  147,22 € 
595 A.Z. Maria 

Middelares 
9140 Temse  2189,07 €  0,00 €  43,05 €  146,02 € 

012 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermonde  2135,98 €  0,00 €  30,96 €  105,02 € 
126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst  2237,11 €  0,00 €  53,98 €  183,13 € 
176 Fusieziekenhuis 

Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. 

9300 Aalst  2235,08 €  0,00 €  53,52 €  181,56 € 

550 A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 

9600 Ronse  2210,64 €  0,00 €  47,96 €  162,68 € 

170 Auroraziekenhuis 
A.V. 

9700 Oudenaarde  2150,31 €  0,00 €  34,22 €  116,09 € 

095 S.V. Medisch Sociale 
Intercomm. 
Vereniging Lembeke 

9820 Merelbeke  2133,27 €  0,00 €  30,34 €  102,93 € 

216 Verpleeginrichting 
Veilige Have 

9880 Aalter  2147,45 €  0,00 €  33,57 €  113,88 € 

Provincie Vlaams Brabant 

Type A - Acute 

106 Regionaal 
Ziekenhuis St.-Maria 
– Roos der Koningin 

1500 Halle  2202,78 €  0,00 €  46,17 €  156,61 € 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde  2258,67 €  0,00 €  58,89 €  199,78 € 
108 Regionaal 

Ziekenhuis H. Hart 
3000 Leuven  2237,18 €  0,00 €  54,00 €  183,18 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  2455,21 €  0,00 €  147,78 €  307,43 € 

712 Algemeen 
Ziekenhuis Diest 

3290 Diest  2253,75 €  0,00 €  57,77 €  195,98 € 

109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen  2193,90 €  0,00 €  44,15 €  149,75 € 
Type BR - Brandwonden 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  1.025,76 €  0,00 €  233,56 €  792,20 € 

Type P - Psychiatrische 

944 Psychiatrische 
Kliniek Sint-Alexius 

1850 Grimbergen  2180,49 €  0,00 €  41,09 €  139,40 € 

907 Psycho-Geriatrisch 
Centrum 

3000 Leuven  2155,32 €  0,00 €  35,36 €  119,96 € 

931 Nakuurhome 
Papiermoleken, 
campus 
Emmaüsgebouw 

3000 Leuven  2135,69 €  0,00 €  30,89 €  104,80 € 

934 Psycho-Sociaal 
Centrum 

3000 Leuven  2163,46 €  0,00 €  37,21 €  126,25 € 

945 Universitair Psych. 
Centrum “Salve 
Mater”, campus 

3000 Leuven  2321,54 €  0,00 €  73,21 €  248,33 € 

943 Universitair Centrum 
Sint-Jozef 

3070 Kortenberg  2201,80 €  0,00 €  45,94 €  155,86 € 

942 Psychiatrisch 
ziekenhuis Sint-
Annendael 

3290 Diest  2189,85 €  0,00 €  43,22 €  146,63 € 

947 Psychiatrische 
Kliniek Broeders 
Alexianen 

3300 Tienen  2191,86 €  0,00 €  43,68 €  148,18 € 

975 Universitair 
Psychiatrisch 

3360 Bierbeek  2168,93 €  0,00 €  38,46 €  130,47 € 
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Centrum Sint-
Kamillus 

Type PA - Pallatief 

106 Regionaal 
Ziekenhuis St.-Maria 
– Roos der Koningin 

1500 Halle  2414,43 €  0,00 €  94,36 €  320,07 € 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde  2414,93 €  0,00 €  94,47 €  320,46 € 
108 Regionaal 

Ziekenhuis H. Hart 
3000 Leuven  2388,74 €  0,00 €  88,51 €  300,23 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  2377,55 €  0,00 €  85,96 €  291,59 € 

Type Sp - Specialiteit 

106 Regionaal 
Ziekenhuis St.-Maria 
– Roos der Koningin 

1500 Halle  2221,16 €  0,00 €  50,35 €  170,81 € 

499 Ziekenhuis De 
bijtjes – Koninklijke 
Instelling 

1602 Vlezenbeek  2302,13 €  0,00 €  68,79 €  233,34 € 

693 Nationaal Multiple 
Sclerose Centrum 

1820 Melsbroek  2207,69 €  0,00 €  47,29 €  160,40 € 

108 Regionaal 
Ziekenhuis H. Hart 

3000 Leuven  2163,15 €  0,00 €  37,14 €  126,01 € 

322 Universitaire 
Ziekenhuizen K.U.L. 

3000 Leuven  2307,55 €  0,00 €  70,02 €  237,53 € 

066 Psychogeriatrisch 
Centrum 

3120 Tremelo  2156,19 €  0,00 €  35,56 €  120,63 € 

109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen  2150,64 €  0,00 €  34,30 €  116,34 € 
Provincie West-Vlaanderen 

Type A - Acute 

049 Algemeen 
Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 

8000 Brugge  2307,65 €  0,00 €  70,05 €  237,60 € 

392 Kliniek Onze-Lieve-
Vrouw ter Linden 

8300 Knokke  2265,83 €  0,00 €  60,87 €  204,96 € 

140 Algemeen 
Ziekenhuis St.-Lucas 
– St.-Jozef 

8310 Assebroek  2242,29 €  0,00 €  55,16 €  187,13 € 

032 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele  2256,65 €  0,00 €  61,28 €  195,37 € 
067 Ziekenhuis Henri 

Serruys 
8400 Oostende  2253,69 €  0,00 €  58,32 €  195,37 € 

525 A.Z. Damiaan 
Oostende 

8400 Oostende  2225,01 €  0,00 €  51,89 €  173,12 € 

396 A.Z. Onze-Lieve-
Vrouw van 
Groeninghe 

8500 Kortrijk  2232,93 €  0,00 €  53,03 €  179,90 € 

310 Sint-
Augustinuskliniek 

8630 Veurne  2263,32 €  0,00 €  60,58 €  202,74 € 

395 Sint-
Andriesziekenhuis 

8700 Tielt  2218,72 €  0,00 €  49,98 €  168,74 € 

397 Kliniek Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes 

8790 Waregem  2213,59 €  0,00 €  48,63 €  164,96 € 

002 Stedelijk Ziekenhuis 8800 Roeselare  2267,70 €  0,00 €  60,95 €  206,75 € 
117 Fusieziekenhuis 

Heilig 
Hartziekenhuis 

8800 Roeselare  2267,81 €  0,00 €  61,63 €  206,18 € 

378 Sint-
Rembertziekenhuis 

8820 Torhout  2238,43 €  0,00 €  54,45 €  183,98 € 

124 Sint-Jozefkliniek 8870 Izegem  2226,17 €  0,00 €  51,66 €  174,51 € 
057 Regionaal 

Ziekenhuis Jan 
Yperman 

8900 Ieper  2209,31 €  0,00 €  48,01 €  161,30 € 

Type G - Geriatrie 

058 Revalidatiecentrum 
Ten Bos 

8870 Izegem  2169,55 €  0,00 €  38,60 €  130,95 € 
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Type P - Psychiatrische 

987 Psychotherapeutisch 
Centrum 
“Rustenburg” 

8000 Brugge  2224,39 €  0,00 €  51,09 €  173,30 € 

963 Psychiatrisch 
Ziekenhuis Onze-
Lieve-Vrouw 

8200 Sint-Andries  2163,56 €  0,00 €  37,24 €  126,32 € 

528 Kliniek Heilige 
Familie 

8500 Kortrijk  2217,87 €  0,00 €  49,60 €  168,27 € 

982 Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Amandus 

8730 Beernem  2149,07 €  0,00 €  33,94 €  115,13 € 

901 Kliniek Sint-Jozef 8740 Pittem  2216,86 €  0,00 €  49,37 €  167,49 € 
961 Psychiatrisch 

Centrum Heilig Hart 
8900 Ieper  2148,75 €  0,00 €  33,87 €  114,88 € 

962 Psychiatrisch 
Centrum Onze-
Lieve-Vrouw van 
Vrede 

8930 Menen  2142,95 €  0,00 €  32,54 €  110,41 € 

Type PA - Pallatief 

049 Algemeen 
Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 

8000 Brugge  2382,91 €  0,00 €  87,18 €  295,73 € 

525 A.Z. Damiaan 
Oostende 

8400 Oostende  2392,28 €  0,00 €  89,32 €  302,96 € 

396 A.Z. Onze-Lieve-
Vrouw van 
Groeninghe 

8500 Kortrijk  2382,54 €  0,00 €  87,10 €  295,44 € 

117 Fusieziekenhuis 
Heilig 
Hartziekenhuis 

8800 Roeselare  2377,54 €  0,00 €  85,96 €  291,58 € 

057 Regionaal 
Ziekenhuis Jan 
Yperman 

8900 Ieper  2397,82 €  0,00 €  90,58 €  307,24 € 

Type Sp - Specialiteit 

049 Algemeen 
Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 

8000 Brugge  2188,53 €  0,00 €  42,92 €  145,61 € 

140 Algemeen 
Ziekenhuis St.-Lucas 
– St.-Jozef 

8310 Assebroek  2230,33 €  0,00 €  52,44 €  177,89 € 

032 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele  2187,63 €  0,00 €  42,72 €  144,91 € 
679 Belgisch Zeeinstituut 

voor Orthopedie 
8400 Oostende  2157,54 €  0,00 €  35,87 €  121,67 € 

396 A.Z. Onze-Lieve-
Vrouw van 
Groeninghe 

8500 Kortrijk  2184,11 €  0,00 €  41,92 €  142,19 € 

031 Verpleegtehuis 
Godtsvelde 

8610 Kortemark  2147,99 €  0,00 €  33,69 €  114,30 € 

676 Koningin Elisabeth 
Instituut 

8670 Oostduinkerke  2163,82 €  0,00 €  37,30 €  126,52 € 

397 Kliniek Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes 

8790 Waregem  2215,46 €  0,00 €  49,06 €  166,40 € 

117 Fusieziekenhuis 
Heilig 
Hartziekenhuis 

8800 Roeselare  2216,66 €  0,00 €  49,33 €  167,33 € 

058 Revalidatiecentrum 
Ten Bos 

8870 Izegem  2134,43 €  0,00 €  30,60 €  103,83 € 

649 Sint-Janshospitaal 8940 Wervik  2149,92 €  0,00 €  34,13 €  115,79 € 
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31.Afschaffing van het provinciaal reglement houdende de betoelaging van de aankoop 
van natuurgebieden door lokale besturen 
 
Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur, sectie Natuur en Landschap, 02SG01 
 
Brugge, 25/04/2002 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing d.d. 25/04/2002 van de Provincieraad houdende de afschaffing van het provinciaal 
reglement houdende de betoelaging van de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen.   
 
 
H. Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier      Gouverneur 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op de beslissing van de Provincieraad dd. 26/06/1997 tot vaststelling van het reglement 
houdende betoelaging van de aankoop van natuurgebieden lokale besturen; 
 
Overwegende dat er op heden volgende argumenten kunnen aangevoerd worden om het 
voornoemd reglement, op te heffen; 
 
Overwegende dat deze argumenten kunnen worden samengevat als volgt : 
- voor de aankoop van natuurgebieden voorzag/voorziet het Vlaamse gewest ruime subsidies 

voor de gemeenten die het engagement van het gemeentelijke milieuconvenant op zich 
wensen te nemen;   

- voorgaande punt indachtig wordt niettemin vastgesteld dat het provinciale aankoopreglement 
voor gemeenten dikwijls als enige spoor gehanteerd wordt.  De provinciale procedure is 
immers veel vlotter, eenvoudiger en soepeler dan de procedure via het gemeentelijk 
convenant.  Op die manier wordt het provinciale reglement meer een vangnet, voor wie – al 
dan niet bewust – naast de mogelijkheden van het gemeentelijke milieuconvenant grijpt; 

- voor de aankoop van natuurgebieden voorziet het Vlaamse gewest via de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst gewest-gemeenten nog ruimere subsidies vergeleken met het 
vorige gemeentelijke milieuconvenant;   

- met het huidige reglement kan slechts zeer gebrekkig worden ingespeeld op de provinciale 
prioriteiten natuur, zoals ze intussen in het kader van het natuurdecreet en de provinciale 
convenant vorm hebben gekregen rond de kernbegrippen ‘natuurverbinding’ (te kaderen in de 
uitbouw van het Vlaams ecologisch netwerk) en ‘soortgericht beleid’ (eveneens te kaderen in 
het natuurdecreet); 

- het engagement van de provincie is op heden dikwijls dit van de ‘derde betaler’, waarbij de 
afstemming op de ‘eerste betalers’ dikwijls een zeer moeilijke zaak is.  Bovendien is een rol als 
‘derde betaler’ uitermate passief en worden in de praktijk met provinciale middelen in 
hoofdzaak gewestelijke prioriteiten gerealiseerd; 

 
Overwegende dat, in het kader van het overleg rond het nieuwe milieubeleidsplan, moet blijken op 
welke manier, voor de uitbouw van een provinciaal beleid rond natuurverbindingen of soorten, een 
samenwerking met – of ondersteuning van de gemeenten verder noodzakelijk is; dat het in die 
context geenszins de bedoeling is de gemeenten op heden af te snijden van provinciale steun voor 
hun natuurgerichte initiatieven, doch enkel om op langere termijn de steun in het kader van 
provinciale prioriteiten te heroriënteren;   
 
Besluit :  
 
Artikel 1  
 
Het reglement van de provincieraad dd. 26/06/1997, houdende betoelaging van de aankoop van 
natuurgebieden door lokale besturen, wordt opgeheven. 
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Artikel 2 : inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01/05/2002, behoudens met betrekking tot alle 
aanvragen die werden ingediend vóór 01/05/2002 en waarvan de aankoopaktes verleden zijn op 
01/10/2002, die verder afgehandeld worden met toepassing van het voornoemd provinciaal 
reglement van 26/06/1997.   
 
Brugge, 25/04/’02 
 
H. Ost      J. de Bethune 
Provinciegriffier         Voorzitter   
 
 
 
32. Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van lokale besturen voor projecten 
rond natuurlijke entiteiten 
 
Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur, sectie Natuur en Landschap, 03beleid05 
 
Brugge, 24/06/2003 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 24/06/2003 van de Provincieraad houdende de goedkeuring van het provinciaal 
reglement tot ondersteuning van lokale besturen voor projecten rond ‘natuurlijke entiteiten’. 
 
 
H. Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier      Gouverneur 
 
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 de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
 
gelet op het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
gelet op het decreet van 19 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van 
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 
1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de 
ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 
augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 
 
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 juli 1998, tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu; 
 
gelet op de beslissing van de Provincieraad dd. 25/04/2002, tot afschaffing van het reglement 
houdende subsidiëring van de aankoop van natuurgebieden door lokale besturen, dat in werking 
was sinds 26/06/1997; 
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gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 18/3/93 en de beslissing van de 
Provincieraad dd. 1/4/93 tot oprichting van het Natuurfonds, en het reglement tot vaststelling van 
de interne werking, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 4/8/94; 
 
overwegende dat sindsdien tweemaal verbeteringen en aanpassingen aan het reglement bij het 
Natuurfonds werden doorgevoerd, de laatste maal in de provincieraad van mei ‘97; 
 
overwegende dat sindsdien het Natuurfonds, in het kader van boekhoudkundige ontwikkelingen, 
werd omgezet wordt naar het begrotingsartikel ‘toelagen en renteloze leningen voor de 
bescherming van bedreigde natuurgebieden’; 
 
overwegende dat de mogelijke begunstigden voor ‘toelagen en renteloze leningen voor de 
bescherming van bedreigde natuurgebieden’ steeds zowel lokale besturen als vrijwilligerswerking - 
verenigingen zonder winstoogmerk - waren; 
 
overwegende dat in de beleidscontext van  
- gewijzigde wetgeving betreffende natuurbehoud en natuurlijk milieu (decreet van 19 juli 2002) 
- de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Provincie ‘milieu als opstap naar duurzame 

ontwikkeling’ 
- de opmaak van een nieuw provinciaal milieubeleidsplan voor de periode van 2004 - 2008 
- evoluties op het vlak van provinciale boekhouding  
 
een herprofilering van het provinciebestuur West-Vlaanderen t.o.v. samenwerking met 
- vrijwilligersverenigingen en scholen  
- lokale besturen  
voor projecten rond natuurlijke entiteiten noodzakelijk was; 
overwegende dat vanuit het voorbereidende overleg omtrent het nieuwe provinciale 
milieubeleidsplan, een verdere samenwerking met – of ondersteuning van - de gemeenten een 
verdere noodzaak bleek;  
 
overwegende dat binnen de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling’ de gemeentelijke begeleiding binnen de cluster ‘natuurlijke entiteiten’ zeer pertinent 
naar voren wordt geschoven;  
 
overwegende dat met voorliggend reglement de ondersteuning van projecten rond natuurlijke 
entiteiten door lokale besturen betracht wordt én gestreefd wordt naar maximale 
complementariteit met de regelgeving vanuit het Vlaamse Gewest én naar maximale afstemming 
met het provinciaal beleid natuurlijke entiteiten;  
 
op voorstel van de bestendige deputatie; 
 
BESLUIT : 
 
begrippen 
- samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’: contracttekst 

tussen ofwel gemeenten en het Vlaams Gewest ofwel Provincies en het Vlaams Gewest waarin 
– met wederzijdse ondertekening – voor de periode 2002 – 2004 wederzijdse engagementen 
voor de aansturing van het lokale milieubeleid worden genomen; 

- natuurlijke entiteiten: begrip uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en Vlaams 
Gewest ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ dat verwijst naar de beleidsthema’s 
natuur, landschap, bos en stedelijk groen; 

- VEN: term uit het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 12 juni 2002, houdende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; ‘Vlaams Ecologisch Netwerk’; bestaat uit de grote 
eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO); dit zijn de gebieden 
waar natuur de hoofdfunctie wordt; de afbakening van deze gebieden en de ontwikkeling van 
een beleid hieromtrent is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest; 

- IVON: term uit het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 12 juni 2002, houdende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; ‘Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk’; 
bestaat uit de natuurverwevingsgebieden, de natuurverbindingsgebieden en de ecologische 
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structuur van bovenlokaal belang; deze gebieden krijgen een nevenfunctie natuur toebedeeld; 
de afbakening van deze gebieden is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest 
(natuurverwevingsgebieden) en van de Provincies (natuurverbindingsgebieden en ecologische 
structuur van bovenlokaal belang); 

- PRSP: het provinciaal ruimtelijk structuurplan, zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit; 
- gebiedsgerichte programma’s: samenwerkingsverbanden/meerjarenprogramma’s tussen de 

Provincie West-Vlaanderen en gemeenten en/of andere partners om bovenlokaal te werken 
rond natuurlijke entiteiten; 

- Ruimtelijke uitvoeringsplannen: term uit het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening; document met kaart en bijbehorende tekst, dat wordt opgesteld 
voor een deel of delen van het Vlaamse grondgebied; deze plannen regelen 
bestemming/inrichting/… voor deze delen van het grondgebied met verordenende kracht; 

- MIRONA: de provinciale dienst die zich buigt over de thema’s milieu, ruimtelijke ordening en 
natuur; 

- Provinciaal milieubeleidsplan: term uit het decreet van 5 april 1995, houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid; meerjarig beleidsplan van het provinciebestuur inzake milieu-
aangelegenheden; 

- Soortenbescherming: het nemen van maatregelen ter bescherming van de habitat of de 
standplaats van soorten (fauna én flora) 

 
toepassingsgebied 

algemene doelstelling 

Dit reglement regelt de financiële ondersteuning van lokale besturen voor projecten die passen in 
de provinciale taakstelling rond ‘natuurlijke entiteiten’. 

betreffende de aanvrager 

De aanvrager 
- betreft een lokaal bestuur, 
- gevestigd in West-Vlaanderen, 
- met een aantoonbare opdracht rond natuurlijke entiteiten. 
 
Scholen – ongeacht hun statuut - kunnen géén aanspraak maken op toelage via dit reglement. 

betreffende de projecten 

algemeen 

Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen voor projecten rond natuurlijke 
entiteiten. Deze projecten kunnen slaan op: 
 
- aankoop van gronden 

∗ enkel voor zover de verkopende partij geen statutair, wettelijk of decretaal vastgelegde 
taak heeft rond het beheer van natuur- of groengebieden, tenzij de gronden gelegen zijn 
buiten het werkingsgebied van de verkopende partij 

- planning 
∗ niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: inhuren van externe expertise bij 

terreinprospectie, opmaak van inrichtingsplannen, uitwerken van doelgroepgerichte 
strategie bij communicatie-opdrachten… 

- inrichting en uitzonderlijk beheer 
∗ niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: inhuren van diensten voor 

terreininrichting of uitzonderlijk beheer met natuurontwikkelingsdoeleinden zoals 
graafwerken, plaggen, afpalingen voor begrazing… 

- informatie / sensibilisatie / educatie 
∗ niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: drukkosten, investeringskosten 

(vogelkijkhutten…), verzendingskosten, betaling van gidsen/sprekers, huur van lokalen… 
- monitoring / inventarisatie 
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∗ niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: aankoop van gespecialiseerde 
apparatuur, programmatuur…  ; zet- en drukkosten voor publicatie van gegevens 
verkregen uit natuurstudie 

 
De aanvraag kan zowel de ondersteuning van investerings- als werkingskosten betreffen.  
 
Harde infrastructuur (paden, gebouwen, banken…) - los van een natuureducatieve context - kan 
maximaal 20 % van de totale projectkost bedragen. 
 
Projecten met een duur tot drie jaar komen in aanmerking voor subsidie. 

afbakening van het toepassingsgebied 

De projecten waarover in dit reglement sprake is, moeten betrekking hebben op het West-Vlaamse 
grondgebied. 
 
Projecten kunnen enkel betrekking hebben op het werkgebied van het lokale bestuur dat de 
aanvraag indient.   
 
De projecten waarover in dit reglement sprake is, zijn projecten die passen in de provinciale 
taakstelling rond natuurlijke entiteiten. Deze provinciale taakstelling is als volgt verankerd in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan en het milieubeleidsplan: 
 
- gebiedsgerichte taakstelling  

∗ de selecties uit het PRSP betreffende de ‘gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’, met 
name  
 natuurverbindingen 

• rivier- en beekvalleien 
• zoekzones van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden 
• natuurlijke structuur in stedelijke gebieden  

 ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
• natte ecologische infrastructuur  
• droge ecologische infrastructuur 

 provinciale domeinen en recreatieve assen en directe omgeving 
∗ gebiedsgerichte programma’s in de vorm van 

samenwerkingsverbanden/meerjarenprogramma’s met gemeenten en/of andere partners 
om bovenlokaal te werken rond natuurlijke entiteiten.   

- themagerichte taakstelling 
∗ soortenbescherming  
∗ integraal waterbeheer voor de waterlopen tweede categorie, meer bepaald vanuit de 

invalshoeken ecologische inrichting en ecologisch beheer 
∗ natuur in de bebouwde omgeving 
∗ ecologische siertuinen  

- doelgroepgerichte taakstelling, met als prioritiare doelgroepen landbouwers, het onderwijs en 
gezinnen met als instrumenten  
∗ informatie 
∗ sensibilisatie 
∗ educatie 

 
Deze taakstelling wordt door de Bestendige Deputatie geconcretiseerd in een begeleidend 
document, dat op ieder moment via een formele beslissing van de Bestendige Deputatie 
geactualiseerd kan worden.  
 
De medewerking van de Provincie West-Vlaanderen aan het project dient expliciet vermeld te 
worden in alle publicaties, informatiepanelen, contacten met de media enz. betreffende het project.  
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betreffende de aanvraag  

tijdstip waarop projecten ingediend kunnen worden 

Per jaar worden twee aanvraagrondes georganiseerd:  
- de eerste met 1 maart als uiterste indiendatum  
- een evt. tweede – onder voorbehoud van de beschikbaarheid van middelen – met 15 

september als uiterste indiendatum.  

beoordeling  

De aanvraagdossiers worden chronologisch volgens datum van indiening afgehandeld. 
 
De Bestendige Deputatie behoudt beslissingsbevoegdheid voor alle zaken die niet door voorliggend 
reglement geregeld zijn. 

inhoudelijke vereisten voor het aanvraagdossier 

het aanvraagdossier moet ten minste de volgende documenten bevatten : 
- Het standaard aanvraagformulier (cf. bijlage), gericht aan Provinciehuis Boeverbos, Dienst 

MIRONA, sectie Natuur en Landschap, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge-Sint-Andries 
- De projectbeschrijving met minimaal: 

∗ situering van het project op kaart met schaal 1/25.000 
∗ een inhoudelijke toelichting van het project  
∗ doelstellingen van het project  
∗ een kadering van het project binnen het inhoudelijk toepassingsgebied van dit reglement, 

zoals hoger gedefinieerd  
∗ een werkplanning voor het project  
∗ de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  

 contract met de eigenaar 
 het compromis of de akte houdende het bewijs van volle eigendom of een contractueel 

of zakelijk recht van ten minste negen jaar  
 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige 

vergunningsaanvragen 
 bestek en offertes 
 facturen van reeds uitgevoerde werken 
 … 

∗ Een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle 
aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal 
(indien van toepassing): 
 investeringskosten  
 werkingskosten   

betreffende de financiële ondersteuning 

 

Als basissubsidie geldt 30 % van de door de Bestendige Deputatie aanvaarde kosten. 
   
− Deze basissubsidie vervalt indien voor het project subsidie beschikbaar is in het kader van 
− ofwel de samenwerkingsovereenkomst ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’, cluster 

natuurlijke entiteiten, voor zover deze door de betreffende gemeente ondertekend werd  
− ofwel de uitvoeringsbesluiten van het bosdecreet, via dewelke lokale besturen ondersteund 

kunnen worden voor bebossingsinitiatieven   
− ofwel de VEN-afbakening, met name de GEN- en GENO-afbakening, de bijbehorende 

natuurrichtplannnen en het daaraan gekoppelde instrumentarium 
 
Ongeacht eventuele andere subsidiebronnen kan er bijkomend 10 % extra worden gesubsidieerd in 
die gebieden die de Provincie in haar jaarlijkse milieujaarprogramma aanduidt in het kader van 
gebiedsgerichte programma’s. 
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Ongeacht eventuele andere subsidiebronnen kan er bijkomend 20 % extra worden gesubsidieerd in 
gemeenten met minder dan 10.000 inwoners en een bevolkingsdichtheid kleiner dan 300 inwoners 
per km². 

 

Voor de aankoop van gronden wordt het bedrag, dat in aanmerking komt voor subsidie, berekend 
op basis van een maximum van 12.500 euro/hectare. 
 
Een uitzondering op deze regel zijn eventuele aankopen in duingebieden, waar voor de maximaal 
mogelijke subsidie wordt gerekend met een maximumgrens van 20.000 euro/hectare. 

 

De subsidie kan worden verleend in jaarlijkse schijven.  

 

Per project wordt per jaar maximaal 12.500 euro toegekend. 

 

Slechts projecten waarbij een subsidie van 500 euro ter beslissing voorgelegd kan worden aan de 
Bestendige Deputatie, komen in aanmerking voor subsidie. 
betreffende de uitbetaling  

 

Voor éénjarige projecten gebeurt de uitbetaling nadat de bewijzen voor gemaakte kosten werden 
voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar ná de aanvraag.   
 
Voor meerjarige projecten gebeurt de uitbetaling van de jaarlijkse schijven nadat de bewijzen voor 
gemaakte kosten werden voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar waarvoor de jaarlijkse 
schijf werd toegekend. 

 

Het globaal bedrag van alle subsidies, provinciale en andere, mag per project nooit 85 % van de 
bewezen kosten overschrijden. 

 

De financiële verrichtingen zijn volledig onderworpen aan de geldende reglementering van de 
provinciale boekhouding. 
na de uitbetaling  
De Bestendige Deputatie behoudt binnen de wettelijke grenzen het recht op controle van 
uitgevoerde projecten en inzage van stukken ter plaatse.   
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de bestemming van het goed of de uitgevoerde werken niet 
te veranderen gedurende ten minste 10 jaar, ingaand op 1 januari het jaar na de goedkeuring van 
de aanvraag.  
 
Bij vaststelling van inbreuken tegen de modaliteiten uit het subsidie-besluit van de Bestendige 
Deputatie kan de subsidie steeds worden teruggevorderd.  
inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/07/’03.   
De Bestendige Deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.” 
 
 
Brugge, 26 juni 2003 
H. Ost       J. de Bethune 
Provinciegriffier     Voorzitter 
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Bijlage A aanvraagformulier  
 
Aanvraag te zenden aan Provinciehuis Boeverbos, Dienst MiRoNa, sectie natuur en 
landschap, Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries. 
 
De aanvrager  
  
Naam (benaming van het 
lokale bestuur) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Voor wie optreedt   ……………………………………………………………………………………………… 

Adres  
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

BTW - nummer (indien van 
toepassing) 

……………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer / naam  ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon (naam, 
adres en telefoonnummer) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  
vraagt subsidie voor het project (door de aanvrager minimaal op te leveren informatie) 
 
Situering van het project op een kaart met schaal 1/25.000  
inhoudelijke toelichting van het project  
-doelstellingen van het project  
een kadering van het project binnen het inhoudelijk toepassingsgebied van dit reglement 
een werkplanning voor het project 
De nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  
 
contract met de eigenaar 
 
het compromis of de akte houdende het bewijs van volle eigendom of een contractueel of zakelijk 
recht van ten minste negen jaar 
 
evetuele nodige vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige vergunningsaanvragen 
 
bestek en offerte 
 
facturen van reeds uitgevoerde werken 
 
 
 
Een gedetailleerde begroting voor het project met zowel een inkomsten- (alle 
aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal 
(indien van toepassing) : investeringskosten en werkingskosten 
- werkingskosten   
En verklaart op eer de onderliggende aanvraag volledig te hebben opgesteld 
Datum 
Ondertekening 
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33. Provinciaal reglement betreffende de betoelaging van vrijwilligerswerking en scholen 
voor projecten rond natuurlijke entiteiten 
 
Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur, sectie Natuur en Landschap, 03beleid05 
 
Brugge, 26/06/2003 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 24/06/2003 van de Provincieraad houdende de goedkeuring van het provinciaal 
reglement tot ondersteuning van vrijwilligerswerking en scholen voor projecten rond ‘natuurlijke 
entiteiten’ (provinciaal natuurfonds). 
 
H. Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier      Gouverneur 
 
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 de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
 
gelet op het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
gelet op het decreet van 19 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van 
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 
1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de 
ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 
augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 
 
gelet op het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 23 juli 1998, tot vaststelling van nadere regels 
ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu; 
 
gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 18/3/93 en de beslissing van de 
Provincieraad dd. 1/4/93 tot oprichting van het Natuurfonds, en het reglement tot vaststelling van 
de interne werking, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie in zitting van 4/8/94; 
 
overwegende dat sindsdien tweemaal verbeteringen en aanpassingen aan het reglement werden 
doorgevoerd, de laatste maal in de provincieraad van mei ‘97; 
 
overwegende dat sindsdien het Natuurfonds, in het kader van boekhoudkundige ontwikkelingen, 
werd omgezet wordt naar het begrotingsartikel ‘toelagen en renteloze leningen voor de 
bescherming van bedreigde natuurgebieden’; 
 
overwegende dat de mogelijke begunstigden voor ‘toelagen en renteloze leningen voor de 
bescherming van bedreigde natuurgebieden’ steeds zowel lokale besturen als vrijwilligerswerking - 
verenigingen zonder winstoogmerk - waren; 
 
overwegende dat in de beleidscontext van  
- gewijzigde wetgeving betreffende natuurbehoud en natuurlijk milieu (decreet van 19 juli 2002) 
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- de samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest – Provincie ‘milieu als opstap naar duurzame 
ontwikkeling’ 

- de opmaak van een nieuw provinciaal milieubeleidsplan voor de periode van 2004 - 2008 
- evoluties op het vlak van provinciale boekhouding  
een herprofilering van het provinciebestuur West-Vlaanderen t.o.v. samenwerking met 
- vrijwilligersverenigingen en scholen  
- lokale besturen  
voor projecten rond natuurlijke entiteiten noodzakelijk was; 
 
overwegende dat met voorliggend reglement de ondersteuning van projecten rond natuurlijke 
entiteiten door vrijwilligersverenigingen en scholen betracht wordt én gestreefd wordt naar 
maximale complementariteit met de regelgeving vanuit het Vlaamse Gewest én naar maximale 
afstemming met het provinciaal beleid natuurlijke entiteiten;  
 
gelet op het adviezen van de tweede commissie van de provincieraad van 17 februari 2003 en van 
16 juni 2003; 
 
op voorstel van de bestendige deputatie 
 
BESLUIT 
begrippen 
- Natuurlijke entiteiten: begrip uit de samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie en Vlaams 

Gewest ‘milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’ dat verwijst naar de beleidsthema’s 
natuur, landschap, bos en stedelijk groen; 

- VEN: term uit het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 12 juni 2002, houdende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; ‘Vlaams Ecologisch Netwerk’; bestaat uit de grote 
eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO); dit zijn de gebieden 
waar natuur de hoofdfunctie wordt; de afbakening van deze gebieden en de ontwikkeling van 
het beleid errond is een bevoegdheid van het Vlaams Gewest; 

- IVON: term uit het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 12 juni 2002, houdende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; ‘Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk’; 
Bestaat uit de natuurverwevingsgebieden, de natuurverbindingsgebieden en de ecologische 
structuur van bovenlokaal belang; deze gebieden krijgen een nevenfunctie natuur toebedeeld; 
de afbakening van deze gebieden is een bevoegdheid van het Vlaamse gewest 
(natuurverwevingsgebieden) en van de Provincies (natuurverbindingsgebieden en ecologische 
structuur van bovenlokaal belang); 

- PRSP: het provinciaal ruimtelijk structuurplan, zoals goedgekeurd bij ministerieel besluit; 
- Gebiedsgerichte programma’s: samenwerkingsverbanden/meerjarenprogramma’s tussen het 

Provincie West-Vlaanderen en gemeenten en/of andere partners om bovenlokaal te werken 
rond natuurlijke entiteiten; 

- Regionaal landschap : term uit het decreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 12 juni 2002, 
houdende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  ; concreet geregeld in het besluit van de 
Vlaamse regering tot vaststelling van de regelen voor de voorlopige en definitieve erkenning 
van regionale landschappen van 8 december 1998, gewijzigd op 11 mei 1999 ; Een regionaal 
landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ingesteld op voorstel van een provincie of 
drie of meer aaneengesloten gemeenten gericht op overleg en samenwerking met de betrokken 
doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie en 
natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer, herstel 
en aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen 

- Ruimtelijke uitvoeringsplannen: term uit het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening; document met kaart en bijbehorende tekst, dat wordt opgesteld 
voor een deel of delen van het Vlaamse grondgebied; deze plannen regelen 
bestemming/inrichting/… voor deze delen van het grondgebied met verordenende kracht; 

- MIRONA: de provinciale dienst die zich buigt over de thema’s milieu, ruimtelijke ordening en 
natuur; 

- Provinciaal milieubeleidsplan: term uit het decreet van 5 april 1995, houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid; meerjarig beleidsplan van het provinciebestuur inzake 
milieuaangelegenheden; 
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- Soortenbescherming: het nemen van maatregelen ter bescherming van de habitat of de 
standplaats van soorten (fauna én flora). 

toepassingsgebied 

algemene doelstelling 

Dit reglement regelt de financiële ondersteuning van de vrijwilligerswerking voor projecten die 
passen in de provinciale taakstelling rond ‘natuurlijke entiteiten’. 

betreffende de aanvrager 

De aanvrager 

- is gevestigd in West-Vlaanderen 
- betreft een vereniging of organisatie, mét rechtspersoonlijkheid,  
- heeft geen winstoogmerk 
- kan vanuit zijn statuten een duidelijke opdracht rond natuurlijke entiteiten aantonen 
 
Scholen, gevestigd in West-Vlaanderen, kunnen – ongeacht hun statuut - eveneens aanspraak 
maken op toelage via dit reglement.   

Regionale landschappen kunnen géén aanspraak maken op toelage via dit reglement, noch in de 
pilootfase, noch in de fase van voorlopige erkenning, noch in de fase van definitieve erkenning. 

betreffende de projecten 

algemeen 

Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen voor projecten rond natuurlijke 
entiteiten.  Deze projecten kunnen slaan op: 
 
− planning 

∗ Niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: inhuren van externe expertise bij 
terreinprospectie, opmaak van inrichtingsplannen, uitwerken van doelgroepgerichte 
strategie bij communicatieopdrachten enz. 

− inrichting en uitzonderlijk beheer 
∗ Niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten:  

 inhuren van diensten voor terreininrichting met natuurontwikkelingdoeleinden zoals 
graafwerken, plaggen, afpalingen voor begrazing enz. 

 aankoop van beheersmateriaal, inhuren van diensten voor uitzonderlijk beheer enz. 
− informatie / sensibilisatie / educatie 

∗ Niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: drukkosten, investeringskosten 
(vogelkijkhutten,), verzendingskosten, betaling van gidsen/sprekers, huur van lokalen enz. 

− monitoring / inventarisatie 
∗ Niet-limitatieve opsomming van mogelijke projecten: aankoop van gespecialiseerde 

apparatuur, programmatuur; zet- en drukkosten voor publicatie van gegevens verkregen 
uit natuurstudie 

 
De aanvraag kan zowel de ondersteuning van investerings- als werkingskosten betreffen.  
 
Harde infrastructuur (paden, gebouwen, banken) - los van een natuureducatieve context - kan 
maximaal 20 % van de totale projectkost bedragen. 
 
Projecten met een duur tot drie jaar komen in aanmerking voor subsidie.  Voor meerjarige 
projecten dienen bij de initiële aanvraag aparte jaarbegrotingen te worden opgesteld.   
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afbakening van het toepassingsgebied 

  
De projecten waarover in dit reglement sprake is, moeten betrekking hebben op het West-Vlaamse 
grondgebied. 
 
Projecten waarvoor subsidie beschikbaar is in het kader van:  
− ofwel de uitvoeringsbesluiten van het bosdecreet, via dewelke verenigingen ondersteund 

kunnen worden voor bebossingsinitiatieven   
− ofwel de VEN-afbakening, met name de GEN- en GENO-afbakening, de bijbehorende 

natuurrichtplannnen en het daaraan gekoppelde instrumentarium 
− ofwel de erkenning van natuurreservaten, waarvoor het beheer waargenomen wordt door 

erkende terreinbeherende verenigingen  
vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement. 
 
De projecten waarover in dit reglement sprake is, betreffen projecten die passen in de provinciale 
taakstelling rond natuurlijke entiteiten.  Deze provinciale taakstelling is als volgt verankerd in het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan en het milieubeleidsplan/milieujaarprogramma: 
 
− gebiedsgerichte taakstelling  

∗ de selecties uit het PRSP betreffende de ‘gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur’, met 
name  
 natuurverbindingen 

→ rivier- en beekvalleien 
→ zoekzones van kleine landschapselementen en kleine natuurgebieden 
→ natuurlijke structuur in stedelijke gebieden  

 ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang 
→ natte ecologische infrastructuur  
→ droge ecologische infrastructuur 

∗ provinciale domeinen en recreatieve assen en directe omgeving 
∗ gebiedsgerichte programma’s   

− themagerichte taakstelling 
∗ soortenbescherming  
∗ integraal waterbeheer voor de waterlopen tweede categorie, meer bepaald vanuit de 

invalshoeken ecologische inrichting en ecologisch beheer 
∗ natuur in de bebouwde omgeving 
∗ ecologische siertuinen  

− doelgroepgerichte taakstelling, met als prioritaire doelgroepen landbouwers, het onderwijs en 
gezinnen met als instrumenten  
∗ informatie 
∗ sensibilisatie 
∗ educatie 

 
Deze taakstelling wordt door de Bestendige Deputatie geconcretiseerd in een begeleidend 
document, dat op ieder moment via een formele beslissing van de Bestendige Deputatie 
geactualiseerd kan worden.  

 

De medewerking van de Provincie West-Vlaanderen aan het project dient expliciet vermeld te 
worden in alle publicaties, informatiepanelen, contacten met de media, of andere … betreffende het 
project.  
betreffende de aanvraag  

tijdstip waarop projecten ingediend kunnen worden 

Per jaar worden maximaal twee aanvraagrondes georganiseerd,  
− de eerste met 1 maart als uiterste indiendatum  
− een evt. tweede met 15 september als uiterste indiendatum.  
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beoordeling  

De aanvraagdossiers worden chronologisch volgens datum van indiening afgehandeld. 
 
De Bestendige Deputatie behoudt beslissingsbevoegdheid voor alle zaken die niet door voorliggend 
reglement geregeld zijn. 

inhoudelijke vereisten voor het aanvraagdossier 

het aanvraagdossier moet ten minste de volgende documenten bevatten: 
− het standaard aanvraagformulier zoals toegevoegd in bijlage van dit reglement, gericht aan 

Provinciehuis Boeverbos, dienst MIRONA, sectie Natuur en Landschap, Koning Leopold III-laan 
41, 8200 Brugge-Sint-Andries 

− de projectbeschrijving met minimaal: 
∗ situering van het project op een kaart met schaal 1/25.000  
∗ een inhoudelijke toelichting van het project  
∗ doelstellingen van het project  
∗ een kadering van het project binnen het inhoudelijk toepassingsgebied van dit reglement, 

zoals hiervoor gedefinieerd  
∗ een werkplanning voor het project  
∗ de nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  

 contract met de eigenaar 
 het compromis of de akte houdende het bewijs van volle eigendom of een contractueel 

of zakelijk recht van ten minste negen jaar 
 eventuele noodzakelijke vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige 

vergunningsaanvragen 
 bestek en offertes 
 facturen van reeds uitgevoerde werken 
 … 

∗ een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle 
aangesproken bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal 
(indien van toepassing): 
 investeringskosten  
 werkingskosten  

Voor meerjarige projecten dient per jaar een aparte jaarbegroting opgemaakt te worden   
 
betreffende de financiële ondersteuning 

 

Als basissubsidie geldt 50 % van de door de Bestendige Deputatie aanvaarde kosten.   
 
Bijkomend kan er 20 % extra worden gesubsidieerd in die gebieden die de Provincie in haar 
jaarlijkse milieujaarprogramma aanduidt in het kader van gebiedsgerichte programma’s.   
 
De financiële tegemoetkoming kan oplopen tot 85 % van de door de Bestendige Deputatie 
aanvaarde kosten, voor projecten die expliciet tot doel hebben om land- en/of bosbouw te 
verzoenen met de bekommernis voor milieu, natuur en landschap (te motiveren door de 
aanvrager). 

 

De subsidie kan worden verleend in jaarlijkse schijven. 

 

Per project wordt per jaar maximaal 12.500 euro toegekend. 

 

Slechts projecten, waarbij een subsidie van minimum 500 € ter beslissing voorgelegd kan worden 
aan de Bestendige Deputatie, komen in aanmerking voor subsidie. 
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betreffende de uitbetaling  

 

Voor éénjarige projecten gebeurt de uitbetaling nadat de bewijzen voor gemaakte kosten werden 
voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar ná de aanvraag.   
 
Voor meerjarige projecten gebeurt de uitbetaling van de jaarlijkse schijven nadat de bewijzen voor 
gemaakte kosten werden voorgelegd uiterlijk op 30 oktober van het jaar waarvoor de jaarlijkse 
schijf werd toegekend. 
  
Voor projecten waarvoor een voorschot werd uitbetaald betreft de uitbetaling uiteraard een 
saldoverrekening. 

 

Op verzoek van de aanvrager en mits motivatie op basis van financiële motieven kan, na 
goedkeuring van het project, een voorschot van 50 % op de door Bestendige Deputatie toegekende 
subsidie worden toegekend. 
Dit voorschot kan worden teruggevorderd wanneer bij de financiële afrekening de 
projectbeoordeling ongunstig is, of indien niet de nodige bewijsstukken voor gemaakte kosten 
voorgelegd kunnen worden. 

 

Het globale bedrag van alle financiële tegemoetkomingen en subsidies, provinciale en andere, mag 
per project nooit 85 % van de bewezen kosten overschrijden. 

 

De financiële verrichtingen zijn volledig onderworpen aan de geldende reglementering van de 
provinciale boekhouding. 
Na de uitbetaling  
De Bestendige Deputatie behoudt binnen de wettelijke grenzen het recht op controle van 
uitgevoerde projecten en inzage van stukken ter plaatse.   
 
De aanvrager verbindt zich ertoe om de bestemming van het goed of de uitgevoerde werken niet 
te veranderen gedurende ten minste 10 jaar, ingaand op 1 januari het jaar na de goedkeuring van 
de aanvraag.  
 
Bij vaststelling van inbreuken tegen de modaliteiten uit het subsidie-besluit van de Bestendige 
Deputatie kan de subsidie steeds worden teruggevorderd.  
inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking vanaf 01/01/’04.  Het reglement goedgekeurd door de Provincieraad in 
de zitting van mei ‘97 met als libellé ‘toelagen en renteloze leningen voor de bescherming van 
bedreigde natuurgebieden’ wordt dan opgeheven.   
 
De afhandeling van de projecten goedgekeurd tijdens 2003 gebeurt zoals voorzien in de 
desbetreffende besluiten van de Bestendige Deputatie en volgens de modaliteiten van het 
reglement met als libellé ‘toelagen en renteloze leningen voor de bescherming van bedreigde 
natuurgebieden’ dd. mei ‘97.  
 
De Bestendige Deputatie wordt belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
Brugge, 26 juni 2003 
 
H. Oste      Jean de Betthune 
Provinciegriffier    Voorzitter 
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Bijlage A aanvraagformulier  
 
Aanvraag te zenden aan Provinciehuis Boeverbos, Dienst MiRoNa, sectie natuur en 
landschap, Koning Leopold III-laan 41, B-8200 Sint-Andries. 
 
De aanvrager  
  
Naam (statutaire/officiële 
benaming van de 
aanvrager) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Voor wie optreedt   ……………………………………………………………………………………………… 

Adres  
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

BTW - nummer (indien van 
toepassing) 

……………………………………………………………………………………………… 

Rekeningnummer / naam  ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Contactpersoon (naam, 
adres en telefoonnummer) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  
vraagt subsidie voor het project (door de aanvrager minimaal op te leveren informatie) 
 
Situering van het project op een kaart met schaal 1/25.000  
inhoudelijke toelichting van het project  
-doelstellingen van het project  
een kadering van het project binnen het inhoudelijk toepassingsgebied van dit reglement 
een werkplanning voor het project 
De nodige documenten om de slaagkans van het project te toetsen (indien van toepassing)  
- contract met de eigenaar 
- het compromis of de akte houdende het bewijs van volle eigendom of een contractueel of 

zakelijk recht van ten minste negen jaar 
- eventuele nodige vergunningen of bewijzen van indiening van de nodige vergunningsaanvragen 

bestek en offertes 
- facturen van reeds uitgevoerde werken 
Een gedetailleerde begroting voor het project, met zowel een inkomsten- (alle aangesproken 
bronnen van subsidie) als een uitgavenzijde, expliciet opgedeeld in minimaal (indien van 
toepassing) : 
- investeringskosten  
- werkingskosten   
 
en verklaart op eer de onderliggende aanvraag volledig te hebben opgesteld 
Datum 
 
 
Ondetekende 
 
 
 
 
 
34. Afschaffing provinciaal reglement betreffende de betoelaging aan verenigingen voor 
opvang en revalidatie van wilde dieren. 
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Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur, sectie Natuur en Landschap, 03beleid06 
 
Brugge, 29/01/2004 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 29/01/2004 van de Provincieraad houdende de afschaffing van het reglement 
houdende de verstrekking van een provinciale toelage aan verenigingen voor opvang en revalidatie 
van wilde dieren 
 
H. Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier     Gouverneur 
 
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 de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
 
gelet op het  provinciaal reglement houdende de verstrekking van provinciale toelage aan 
verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren zoals voorgedragen aan de provincieraad 
door de bestendige deputatie bij beslissing van 29/08/97 en zoals goedgekeurd door de 
Provincieraad op 27/11/97;   
 
overwegende dat op heden slechts 2 verenigingen meer voldoen aan de afbakeningsvoorwaarden 
van de doelgroep uit het betreffende reglement; 
 
overwegende dat het voor de administratieve eenvoud logischer is om voor deze twee betreffende 
verenigingen over te stappen op een toelage op naam, gekoppeld aan een beheersovereenkomst; 
 
op voorstel van de bestendige deputatie; 
 
BESLUIT 
 
Het reglement van de provincieraad houdende de verstrekking van provinciale toelage aan 
verenigingen voor opvang en revalidatie van wilde dieren, goedgekeurd door de provincieraad op 
27/11/97, wordt opgeheven. 
inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01/01/’04.   
Brugge, 27/11/’03 
 
H. Ost       Jean de Bethune 
Provinciegriffier     Voorzitter 
 
 
 
35. Afschaffing provinciaal reglement betreffende de toelage aan verenigingen voor de 
aankoop van natuurgebieden. 
 
Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur, sectie Natuur en Landschap, 03beleid07 
 
Brugge, 18/12/2003 
 
In uitvoering van het artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 18/12/2003 van de Provincieraad houdende de afschaffing van het 
toelagereglement voor de aankoop van natuurgebieden door verenigingen 
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H. Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier      Gouverneur 
 
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 de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
 
gelet op het decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
gelet op het decreet van 19 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van 
het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 
1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de 
ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 
augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet 
van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door 
meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk 
besluit van 16 maart 1968; 
 
gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27/06/03, houdende de wijziging van het besluit 
van de Vlaamse regering van 29/06/99, houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de 
erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende 
toekenning van subsidies, waarin het Vlaamse Gewest zijn betoelaging van de aankoop van 
natuurgebieden door erkende terreinbeherende verenigingen herziet met ingang van 1 januari 
2004;  
 
gelet op het  provinciaal reglement houdende de toelage aan verenigingen voor de aankoop van 
natuurgebieden, goedgekeurd door de provincieraad op 15 juni 1989 en gewijzigd door de 
provincieraad op 29/03/01; 
 
overwegende dat  
 
- Inzake de gebrekkige afstemming van het reglement houdende de toelage aan verenigingen 

voor de aankoop van natuurgebieden op het provinciaal beleidskader ‘natuur’, zoals het in het 
kader van het natuurdecreet, het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan, en het provinciale convenant er nu meer duidelijk is, 

- de passieve provinciale rol in deze materie als ‘derde betaler’, waarbij de afstemming op de 
‘eerste betalers’ dikwijls een zeer moeilijke zaak is. 

een verderzetting van het huidige ondersteuningsbeleid niet gewenst is; 
 
op voorstel van de bestendige deputatie; 
 
BESLUIT 
 
Het reglement van de provincieraad houdende de toelage aan verenigingen voor de aankoop van 
natuurgebieden, goedgekeurd door de provincieraad op 15 juni 1989 en gewijzigd door de 
provincieraad op 29/03/01, wordt opgeheven.  
inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 01/01/’04.   
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overgangsbepaling 
Alle dossiers ingediend tot 31/12/’03 worden nog verder afgehandeld volgens het subsidiebesluit: 
Het reglement van de provincieraad houdende de toelage aan verenigingen voor de aankoop van 
natuurgebieden, goedgekeurd door de provincieraad op 15 juni 1989 en gewijzigd door de 
provincieraad op 29/03/01. 
 
Brugge, 27/11/’03 
 
H. Ost       Jean de Bethune 
Provinciegriffier     Voorzitter 
 
 
 
 
36. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 4 maart   
2004. 
 
Brugge, 06/02/2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer U, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het administratief 
toezicht op de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22.02.1995, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 4 maart 2004 kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Hilaire OST             Paul Breyne 
Provinciegriffier,                             Gouverneur, 
 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
4 MAART 2004 
 
 
1. De provincieraad heeft de heer Ronny Bonte geïnstalleerd als onafhankelijk raadslid. 
 
2. De provincieraad heeft kennis genomen van het verslag over het beheer van de financiële 

middelen 2003 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). 
 
3. De provincieraad heeft de beleidsnota ‘Gelijke kansen voor iedereen’ goedgekeurd. 
 
4. De provincieraad heeft de eindafrekening van de restauratie fase 2D – mechanische 

beveiliging perceel 1 lot 4 – van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge ten bedrage van 
398.128,18 euro, incl. BTW, goedgekeurd. 

 
5. De provincieraad heeft de eindafrekening van de werken voor de renovatie en uitbouw van het 

kasteel in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld tot bezoekerscentrum: lot 
sanitair, verwarming en verluchting van het eerste deel (NME-centrum) ten bedrage van 
84.316,42 euro, incl. BTW, goedgekeurd. 

 
6. De provincieraad heeft het rooilijnplan tot plaatselijke wijziging van de rooilijn van de 

provincieweg XI: doortocht Meulebeke (N399a) te Meulebeke van kmp. 1,600 kmp. tot kmp. 
1,800 (linkerkant) goedgekeurd. 
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7. De provincieraad heeft de verwerving van 3ha 21a 47ca grond ter uitbreiding van het 
provinciedomein Wolvenhof te Izegem (eigendom Gits en Van Craeynest) mits de totale prijs 
van 128.588,00 euro goedgekeurd. 

 
8. De provincieraad heeft mevrouw Nina De Bruyne op proef benoemd tot medewerker bij het 

PMMK (onthaal). 
 
9. De provincieraad heeft mevrouw Eline Devooght op proef benoemd tot medewerker bij de 

dienst Cultuur – WINOB. 
 
10. De provincieraad heeft mevrouw Cindy Mommerency op proef benoemd tot geschoold arbeider 

ten behoeve van de dienst Logistiek – Grafische dienst. 
 
11. De provincieraad heeft de heer Hugo Bottecaer op proef benoemd tot hoofdmedewerker bij de 

dienst Financiën. 
 
12. De provincieraad heeft de vaste benoeming van de heer Kris Verstraete in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
uitgebreid. 

 
13. De provincieraad heeft  beslist om de heer Nico Sabbe niet vast te benoemen in het ambt 

van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te 
Kortrijk. 

 
14. De provincieraad heeft de vaste benoeming van de heer Björn Wastyn in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
niet uitgebreid. 

 
15. De provincieraad heeft de vaste benoeming van mevrouw Katrien Morreel in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
niet uitgebreid. 

 
16. De provincieraad heeft de vaste benoeming van de heer Dries Defossez in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
uitgebreid. 

 
17. De provincieraad heeft de vaste benoeming van mevrouw Lien Vercruysse in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
niet uitgebreid. 

 
18. De provincieraad heeft de heer Edward Kerkhof vastbenoemd in het ambt van leraar aan 

de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
 
19. De provincieraad heeft de vaste benoeming van de heer Yoeri Adams in het ambt van 

leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk 
uitgebreid. 

 
20. De provincieraad heeft de heer Krist Dewaele geen vaste benoeming verleend in het ambt 

van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te 
Kortrijk. 

 
21. De provincieraad heeft de heer Larid Mourad geen vaste benoeming verleend in het ambt 

van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te 
Kortrijk. 

 
22. De provincieraad heeft de heer Tim Claeys vastbenoemd in het ambt van leraar aan de 

afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
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23. De provincieraad heeft de heer Mario Goethals geen vaste benoeming verleend in het 
ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut 
te Kortrijk. 

 
24. De provincieraad heeft de heer Gwen Carmans vastbenoemd in het ambt van leraar aan 

de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
 
25. De provincieraad heeft mevrouw Greet Haerinck vastbenoemd in het ambt van leraar aan 

de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
 
26. De provincieraad heeft mevrouw Delphine Callbert geen vaste benoeming verleend in het 

ambt van leraar aan de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut 
te Kortrijk. 

 
27. De provincieraad heeft de heer Laurent Verraes vastbenoemd in het ambt van leraar aan 

de afdeling met volledig leerplan van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
 
28. De provincieraad heeft mevrouw Peggy Calleeuw geen vaste benoeming verleend in het 

ambt van leraar aan de afdeling met volledig en deeltijds leerplan van het Provinciaal Maritiem 
Instituut te Knokke-Heist/Oostende. 

 
29. De provincieraad heeft mevrouw Aaltje Jeddens vastbenoemd in het ambt van leraar aan 

de afdeling met volledig en deeltijds leerplan van het Provinciaal Maritiem Instituut te Knokke-
Heist/Oostende. 

 
30. De provincieraad heeft de vaste benoeming van de heer Geert Utterwulghe in het ambt 

van leraar aan de afdeling met volledig en deeltijds leerplan van het Provinciaal Maritiem 
Instituut te Knokke-Heist/Oostende uitgebreid 

 
31. De provincieraad heeft mevrouw Gerda Lejuste geen vaste benoeming verleend in het 

ambt van leraar aan de afdeling met volledig en deeltijds leerplan van het Provinciaal Maritiem 
Instituut te Knokke-Heist/Oostende. 
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37. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 maart 2004 
 
Dienst en referte: Griffie 
Brugge, 1 april 2004 
 

Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het administratief 
toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse gewest 
dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 25 
maart 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Hilaire Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier,  Gouverneur, 
 
 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
25 MAART 2004 
 
 
1. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad van 29 maart 2001 en latere 

wijzigingen in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen van diverse intercommunales en verenigingen evenals de beslissing van 
de bestendige deputatie van 30 mei 2001 in verband met de aanduiding van 
provincieraadsleden in diverse provinciale adviescommissies gewijzigd. 

 
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergaderingen 

van de WVEM op 5 april 2004 aangeduid en het mandaat vastgesteld. 
 
3. De provincieraad heeft de wijziging van de beslissing van de provincieraad van 4 januari 2001 

in verband met de samenstelling en de vaststelling van de bevoegdheden van de 
raadscommissies goedgekeurd. 

 
4. De provincieraad heeft het reglement betreffende de visvangst in de provinciale domeinen 

opgeheven. 
 
5. De provincieraad heeft het huishoudelijk reglement PROCORO West-Vlaanderen gewijzigd. 
 
6. De provincieraad heeft het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "gebieden van de 

overgang van de polders naar de zandstreek langs het kanaal Brugge-Oostende (grondgebied 
Jabbeke) voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 

 
7. De provincieraad heeft het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "ster der zee + 

schipgatduinen" (grondgebied Koksijde) gunstig geadviseerd. 
 
8. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van 

infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen 
goedgekeurd. 

 
9. De provincieraad heeft de eindafrekening van de werken voor de renovatie en uitbouw van het 

kasteel van het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld tot NME-centrum: lot 
elektriciteit, ten bedrage van 87.229,81 euro, incl. BTW, goedgekeurd. 
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10. De provincieraad heeft de regularisatie van eigendomsgrens door aan- en verkoop van 
gronden uit het domein Garzeveldbeek in Adinkerke, mits de prijs van 50 euro/m², 
goedgekeurd. 

 
11. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst (+ addendum) met het 

Ondersteunend Centrum met GIS-Vlaanderen inzake de aanmaak en distributie van 
middenschalige digitale kleurenorthofoto's, met raming ten bedrage van 125.000,00 euro, incl. 
BTW, goedgekeurd. 

 
12. De provincieraad heeft de heer Ronny Vanhooren bevorderd tot de raad van hoofddeskundige 

ten behoeve van de dienst EEG. 
 
13. De provincieraad heeft de heer Rik Samyn aangesteld als directeur in hogere functie bij de 

dienst EEG voor een periode van zes maanden en verlengbaar. 
 
 
 
38. Wijziging van het provinciaal subsidiereglement van 27 juni 2002 voor toelagen aan 
politieke vertegenwoordigingen in de provincieraad van West-Vlaanderen. 
 
Griffie, PR/2003/2 
Brugge,1 april 2004 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer U de wijziging van het provinciaal subsidiereglement van 27 juni 2002 voor toelagen 
aan politieke vertegenwoordigingen in de provincieraad van West-Vlaanderen, goedgekeurd in de 
provincieraad van 26 juni 2003 ter kennis te brengen.  
 
Het provinciaal subsidiereglement van 27 juni 2002 werd gepubliceerd in het Bestuursmemoriaal nr 
17, 17-25 september 2002, pagina’s 333 en 334. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Hiliaire Ost        Paul Breyne 
Provinciegriffier       Gouverneur 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op artikel 65 en 85 van de provinciewet;  
 
Gelet op het provinciaal reglement van 27 juni 2002 aangaande de subsidiëring van politieke 
groepen werkzaam in de provincieraad van West-Vlaanderen; 
 
Gelet op de opmerkingen van het Rekenhof op het provinciaal reglement van 27 juni 2002 
aangaande de subsidiëring van politieke groepen werkzaam in de provincieraad van West-
Vlaanderen met betrekking tot de voor te leggen verantwoordingsstukken en de reservevorming 
(brief 23 oktober 2002 en brief 2 april 2003); 
 
Gelet op het voorstel van de bestendige deputatie als antwoord op de opmerkingen van het 
Rekenhof (zitting 13 februari 2003 en zitting 5 juni 2003); 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
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Artikel 6, §2 van het subsidiereglement voor toelagen aan politieke vertegenwoordigingen in de 
provincieraad wordt vervangen door: 
 
“§2. De verantwoording dient door de vzw, zoals bedoeld in artikel 4§1 van dit reglement, op 
volgende wijze te worden afgelegd: 
1° jaarlijks indienen van de balans, de resultatenrekening, alsook het verslag inzake beheer en 
financiële toestand (voorzien in artikel 5 van de wet van 14 november 1983); 
2° jaarlijks indienen van een behoorlijk ondertekende uitgavenstaat of facturen waaruit blijkt dat 
de provinciale middelen werden aangewend voor het doel waarvoor ze werden toegekend; 
3° na elke provincieraadsverkiezing voorleggen van een kopie van het aangifteformulier voor de 
verkiezingsuitgaven dat moet worden ingediend bij de voorzitter van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg conform de bepalingen van de diverse wetten op de controle van de verkiezingsuitgaven.” 
 
Artikel 2: 
Artikel 7 van het subsidiereglement voor toelagen aan politieke vertegenwoordigingen in de 
provincieraad wordt als volgt gewijzigd: 
Het woord “onbeperkt” tussen “partijen” en “mogelijk” wordt geschrapt evenals de laatste zin "De 
beslissing tot aanwending van de reserves gebeurt autonoom”. 
De volgende zinnen worden aan het artikel 7 toegevoegd: “De reservevorming dient evenwel te 
worden beperkt tot 5 maal de laatste jaardotatie die de betrokken politieke fractie genoten heeft. 
De beslissing tot aanwending van de reserves gebeurt autonoom door de vzw bedoeld in artikel 
4§1 van dit reglement”. 
 
Artikel 3: Een afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan het Rekenhof. 
 
Brugge, 26 juni 2003 
 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
Provinciegriffier  Voorzitter 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 6 
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39. Gemeentelijke politieverordeningen reglementen – vermelding 
 
Federale afdeling DPV/VB - Nr. P/B/2003/2A 
Brugge 16 april 2004 
 
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. 
 
De gouverneur, 
Paul Breyne 
(get.) 
 

 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

Alveringem Gemeentelijk reglement voor het gebruik van de 
skatepiste. 
 

22.05.2003 

Alveringem Gemeentelijk reglement voor het gebruik van de 
gemeentezalen. 
 

22.05.2003 

Alveringem Algemeen reglement voor het speelplein te Leisele. 
 

25.09.2003 

Alveringem Gemeentelijk reglement op begraafplaatsen : wijziging. 
 

25.09.2003 

Anzegem Gemeentelijk reglement op begraafplaatsen en 
lijkbezorging. 
 

05.05.2003 

Anzegem Gemeentelijk reglement inzake het aanleggen van 
verhardingen door particulieren op openbaar domein. 
 

07.07.2003 

Avelgem Wijziging van het reglement m.b.t. de gemeentelijke 
plaatselijke openbare bibliotheek. 
 

28.04.2003 

Beernem Verordening op het gebruik van het containerpark : 
wijziging en aanvulling. 
 

19.05.2003 

Beernem Algemeen politiereglement  inzake huisophaaldienst : 
wijziging. 
 

19.05.2003 

Beernem Verordening op het gebruik van het containerpark : 
wijziging en aanvulling. 
 

16.06.2003 
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Blankenberge Verordening op vensterverkoop vanuit privé-terreinen van 

frieten, hot-dogs en andere eetwaren waarbij het cliënteel 
zich na de bediening op de openbare weg bevindt – 
wijziging. 
 

29.04.2003 

Blankenberge Verordening op het ophalen van huisvuil en andere 
afvalstoffen : wijziging en coördinatie. 
 

29.04.2003 

Bredene Algemeen politiereglement : hoofdstuk 9 : 
preventiemaatregelen – afdeling 9.2. : het houden en 
laten rondlopen van honden op het strand : wijziging. 
 

17.11.2003 

Brugge Verordening op het gebruik van de openbare weg : 
aanvulling & aanpassing. 
 

29.04.2003 

Brugge Verordening op gastenkamers – wijziging. 
 

24.06.2003 

Brugge Hervaststelling huishoudelijk reglement van de stedelijke 
kinderdagverblijven : de crèche Knuffel, de peutertuinen 
Oogappel en De Zonnebloem. 
 

02.09.2003 

Damme Aanpassing dienstreglement bibliotheek. 
 

28.08.2003 

De Haan Algemeen reglement inzake erkenning & subsidiëring van 
socio-culturele verenigingen : herziening. 
 

06.11.2003 

De Panne Algemeen politiereglement : hoofdstuk 3 : reinheid en 
milieuzorg.   
Invoeren van het ophalen van bedrijfs- en groenafval. 
 

18.09.2003 

Harelbeke Gemeentelijk retributie-, tarief en gebruiksreglement – 
wijziging. 
 

16.06.2003 

Ieper Verordening op het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. 

05.05.2003 

Ieper algemeen politiereglement inzake volksraadpleging 
 

01.09.2003 

Ieper Reglement afvalretributie.  Herziening 
 

09.10.2003 

Ieper Verordening op het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen.  Herziening 
 

09.10.2003 

Ieper  Algemeen huishoudelijk reglement van het stedelijk 
zwembad. 
 

09.10.2003 

Ingelmunster Verordening op begraafplaatsen en lijkbezorging : wijzing. 
 

24.06.2003 

Izegem Reglement op het plaatsen van kermisinrichtingen. 
 

05.05.2003 
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Koksijde Algemeen politiereglement : hoofdstuk 8 : geluidshinder – 

aanpassing. 
 

01.09.2003 

Kortemark Reglement op het gebruik van tafels & stoelen : wijziging. 
 

28.10.2003 

Kortemark Algemeen reglement betreffende de gemeentelijke 
begraafplaatsen – wijziging. 
 

25.11.2003 

Kuurne Aanvulling van een algemeen politiereglement houdende 
de regeling ter beperking van overlast van het gebruik 
van vogelschrikkanonnen. 
 

08.07.2003 

Ledegem Verordening betreffende gemeentelijke speelpleinen. 
 

03.07.2003 

Ledegem Verordening betreffende gemeentelijke skaterampen. 
 

03.07.2003 

Ledegem Hervaststelling van een algemeen politiereglement. 
 

27.11.2003 

Lichtervelde Gemeentelijke basisschool : goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement. 
 

27.10.2003 

Menen Wijziging algemeen politiereglement : Intercommunaal 
afvalcontainerpark – invoering bedrijfsafvalzakken. 
 

23.05.2003 

Menen Algemeen reglement van de stedelijke openbare 
bibliotheek. 
 

28.08.2003 

Menen Gemeentelijk reglement i.v.m. het overwelven van 
baangrachten. 
 

24.10.2003 

Moorslede Algemeen reglement betreffende huishoudelijke 
afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen – 
aanpassing. 
 

02.10.2003 

Moorslede Algemeen gemeentelijk reglement “waarborg bij 
bouwwerken” – goedkeuring en aanpassing. 
 

03.09.2003 

Mesen  Aanvulling van het algemeen politiereglement betreffende 
het gebruik van de kerkomgeving. 
 

23.06.2003 

Middelkerke Algemeen politiereglement inzake ingebruikname van de 
openbare weg : wijziging. 
 

12.06.2003 

Middelkerke Algemeen politiereglement inzake regeling markten : 
wijziging. 
 

12.06.2003 

Middelkerke Aanpassing van de gemeentelijke APV i.v.m.het 
gemeentelijk containerpark. 
 

09.10.2003 
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Middelkerke Wijziging huishoudelijk reglement betreffende de 

uitbating van het containerpark en inzameling van klein 
gevaarlijk afval (K.G.A.) 
 

09.10.2003 

Nieuwpoort Verordening op het aanbieden van afvalstoffen en 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen : wijziging. 
 

08.05.2003 

Nieuwpoort Verordening inzake waterscooters. 
 

24.07.2003 

Nieuwpoort Verordening inzake waterscooters – wijziging 
 

11.09.2003 

Nieuwpoort Verordening op het aanbieden van afvalstoffen en 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen – wijziging 
 

11.09.2003 

Oostende Verordening betreffende bouwwerken en instandhouding 
van een leefbare omgeving : wijziging. 
 

26.06.2003 

Oostkamp Algemeen politiereglement : toegang tot het gebruik van 
de gemeentelijke speelpleinen. 
 

16.10.2003 

Oostrozebeke Algemeen politiereglement : wijziging. 
 

13.03.2003 

Oostrozebeke Algemeen politiereglement : hoofdstuk 6 : 
begraafplaatsen – wijziging. 
 

13.11.2003 

Poperinge Gemeentelijk huishoudelijk reglement op het gebruik van 
de socio-culturele infrastructuur : aanpassing & 
goedkeuring. 
 

30.10.2003 

Roeselare Algemeen politiereglement : hoofstuk stedelijke 
domeinen, afdeling ordemaatregelen : wijziging. 
 

01.07.2003 

Roeselare Hervaststelling van de administratieve verordening voor 
Expo Roeselare en op de stedelijke zwembaden. 
 

01.07.2003 

Roeselare Algemeen politiereglement op verhuring van 
woongelegenheden waarin logies worden verstrekt. 
 

20.10.2003 

Spiere-
Helkijn 

Reglement betreffende het gebruik van 
vogelschrikkanonnen. 
 

16.07.2003 

Spiere-
Helkijn 

Algemeen politiereglement : aanpassing. 
 

17.09.2003 

Staden Politiereglement betreffende huishoudelijke afvalstoffen 
en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen : wijziging. 
 

02.10.2003 

Staden Huishoudelijk reglement i.v.m. schoolsportactiviteiten. 
 

02.10.2003 
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Torhout Beperkende maatregelen van openbare orde en rust 

n.a.v. waterbevoorrading in de Kernemelkputstraat. 
 

03.11.2003 

Veurne Reglement betreffende voorwerpen, gevonden op de 
openbare weg : hervaststelling. 
 

28.04.2003 

Veurne Wijziging politiereglement : vrijhouden van de openbare 
weg. 
 

20.10.2003 

Wervik Algemeen politiereglement : het houden en laten 
rondlopen van honden –aanpassing. 
 

29.04.2003 

Wervik Algemeen politiereglement : invoeren van 
bedrijfsafvalzakken – aanpassing. 
 

29.04.2003 

Wervik Dienstreglement van de stedelijke openbare bibliotheek – 
wijziging. 
 
 

03.06.2003 

Wevelgem Verordening betreffende het ophalen van huishoudelijk 
afval – vorm van de recipiënten. 
 

09.05.2003 

Wevelgem Algemeen reglement betreft vrijwaring van goede zeden. 
 

14.11.2003 

Wevelgem Gemeentelijk reglement betreffende het overwelven van 
baangrachten. 
 

09.05.2003 

Wevelgem Gemeentelijk reglement op bewegwijzering ten behoeve 
van bedrijven en instellingen. 
 

04.07.2003  

Wielsbeke Algemeen politiereglement : afdeling 4 “loslopen van 
honden” betreffende artikel 15 tot en met artikel 19 over 
hondenpoep : aanpassing en vervanging. 
 

24.09.2003 

Zuienkerke Gemeentelijk reglement betreffende concessie urnegraf 
met kelder. 

24.04.2003 

 
 

 
40. Gemeentelijke politieverordeningen reglementen – vermelding 
 
Federale afdeling DPV/VB - Nr. P/B/2003/2B 
Brugge 16 april 2004 
 
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. 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.6 – 16 APRIL 2004   90

 
De gouverneur, 
Paul Breyne 
(get.) 
 
A. VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ART. 119 VAN DE NIEUWE 

GEMEENTEWET. 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

Anzegem Politiereglement n.a.v. publiciteitsvoering op en langs 
voor verkeer afgesloten omloop tijdens de massaloop 
“Dwars door Grijsloke” op zaterdag 30 augustus 2003. 
 

02.06.2003 

Brugge Politieverordening houdende leurverbod, maken van 
publiciteit, e.d. n.a.v. het Zandsculpturenfestival van 
zaterdag 2 augustus 2003 tot en met zondag 7 
september 2003. 
 

24.06.2003 

Diksmuide Politieverordening houdende de handhaving van 
openbare orde en rust n.a.v. de 76 ste Bedevaart naar 
de Graven van de Ijzer op 29, 30 en 31 augustus 2003. 
 

30.06.2003 

Heuvelland Verordening houdende beperking op de leurhandel 
n.a.v. de rommelmarkt te Kemmel op zondag 7 
september 2003. 
 

27.08.2003 

Hooglede Verordening met betrekking tot het rijden van 
verkenningsritten n.a.v.de T.B.R. Rally die doorgaat op 
zondag 19 oktober 2003. 
 

30.09.2003 

Hooglede Verordening houdende beperkingen op ambulante 
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen 
langs de openbare weg n.a.v. de T.B.R. Rally die 
doorgaat op zondag 19 oktober 2003. 
 

30.09.2003 

Ichtegem Verordening n.a.v. een avondmarkt die doorgaat op 
zaterdag 4 oktober 2003. 
 

02.10.2003 

Izegem Verordening houdende een tijdelijk leurverbod n.a.v. de 
batjesdagen op 13, 14 & 15 juni 2003. 
 

02.06.2003 

Izegem Verordening houdende beperking op het maken van 
muziek n.a.v. het herfstmuziekfestival op 21 september 
2003. 
 

01.09.2003 
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Langemark-
Poelkapelle 

Verordening houdende beperkingen op de ambulante 
activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen 
langs de openbare weg n.a.v. de “Ypres westhoek 
Rally” te Langemark-Poelkapelle op vrijdag 27 juni 
2003 tot en met zondag 29 juni 2003. 
 

19.05.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening op de verkenningsritten voor de “Ypres-
westhoek Rally” te Langemark-Poelkapelle vanaf 10 
juni tot en met 27 juni 2003. 
 

19.05.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening houdende het verbod om de wedstrijd van 
de “Ypres Westhoek Rally” die plaatsvindt op vrijdag 27 
juni tot en met zondag 29 juni op enigerlei wijze te 
hinderen. 
 

19.05.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Politiereglement inzake verkeer, leurhandel, bedeling 
van pamfletten op 29, 30 & 31 augustus 2003 n.a.v. de 
jaarlijkse ijzerbedevaart op 31 augustus 2003. 
 
 

07.07.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante 
activiteiten langs de openbare weg n.a.v. de rommel- 
en antiekmarkt op zondag 20 juli 2003. 
 

07.07.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v.  de jaarlijkse ijzerbedevaart te 
Diksmuide op zondag 31 augustus 2003. 
 

07.07.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de “Ijzerwake” te Ieper op zondag 
24 augustus 2003. 

01.09.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening houdende beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg n.a.v. de 
“Donna’s Fuif” op zaterdag 11 oktober 2003. 
 

17.11.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening houdende beperking op de ambulante 
activiteiten op en langs de openbare weg n.a.v. de 
Moeder Baekelandtfuif op zaterdag 1 november 2003. 
 

17.11.2003 

Lichtervelde Gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de 
vakantiespeelplein- en tienerwerking. 
 

26.05.2003 

Ledegem Verordening op het houden van verkenningsritten, eet-
en drinkgelegenheden en het smeren van voertuigen 
n.a.v. de “44ste Internationale autorally Omloop van 
Vlaanderen”. 
 

03.07.2003 

Moorslede Verordening n.a.v. de feest-en avondmarkt te Dadizele 
op vrijdag 15 augustus 2003. 
 

26.06.2003 
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Moorslede Verordening houdende de beperking op de ambulante 

activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen 
langs de openbare weg n.a.v. de autorally “Omloop van 
Vlaanderen” op zaterdag 13 september 2003. 
 

26.06.2003 

Moorslede Verordening op het rijden van verkenningsritten n.a.v. 
de autorally “Omloop van Vlaanderen” op zaterdag 13 
september 2003. 
 

26.06.2003 

Oudenburg Vaststelling van een politiereglement n.a.v. de 
Bridgestone Rallysport in Ettelgem op zondag 20 juli 
2003. 
 

26.06.2003 

Oudenburg Verordening op het houden van verkenningsritten 
n.a.v. de Bridgestone Rallysport in Ettelgem op 
zaterdag 19 juli 2003. 
 

26.06.2003 

Poperinge Verordening houdende de beperking op de ambulante 
activiteiten n.a.v. de “Ieper-Westhoek Rally 2003” te 
Poperinge op 27, 28 & 29 juni 2003. 
 

05.06.2003 

Roeselare Politiereglement inzake verkeer, leurhandel en bedeling 
van pamfletten n.a.v. de jaarlijkse Batjesfeesten op 
vrijdag 27 juni tot en met maandag 30 juni 2003. 
 

26.05.2003 

Roeselare Politiereglement inzake verkeer, leurhandel en bedeling 
van pamfletten n.a.v. de kerstmarkt en 
eindejaarsfeesten 
 

24.11.2003 

Staden Goedkeuring huishoudelijk reglement inzake speelplein 
“Bubbelgum” 2003. 
 

02.06.2003 

Tielt Verordening betreffende het opstellen van terrassen 
buiten de gemarkeerde zones, de ambulante 
activiteiten langs de openbare weg en het maken van 
muziek in openlucht tijdens de duur van de Tieltse 
Europafeesten op 4, 5, 6 & 7 juli 2003. 
 

03.07.2003 

Tielt Verordening op het maken van muziek in openlucht 
tijdens het beiaardconcert en daaropvolgend JET-
concert en het muziekoptreden n.a.v. de 11-juli 
viering. 
 

03.07.2003 

Waregem Verordening inzake een tijdelijke opschorting van de 
verplichte sluitingstijd van de herbergen. 
 

06.05.2003 

Wervik Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. de 
wielerwedstrijd voor aspiranten op zondag 17 augustus 
2003. 
 

01.07.2003 
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Wervik Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. de 

“Omloop van de grensstreek” op dinsdag 19 augustus 
2003. 
 

01.07.2003 

Wervik Verordening houdende veiligheidsmaatregelen n.a.v. 
Rock op het plein op vrijdag 15 augustus 2003. 
 

01.07.2003 

Wevelgem Verordening op het privatief gebruik van de openbare 
weg, tenzij schriftelijke toelating van de bevoegde 
overheid, n.a.v. de braderie op 19,20, 21 en 22 
september 2003. 
 

12.09.2003 

Wingene Verordening houdende de handhaving van de openbare 
orde n.a.v. de rommelmarkt op zondag 24 augustus 
2003. 
 

25.08.2003² 

Wingene Verordening houdende de handhaving van de openbare 
orde en rust n.a.v. de wielerwedstrijd op woensdag 10 
september 2003. 
 

25.08.2003 

Wingene Verordening houdende de handhaving van de openbare 
orde en rust n.a.v. de wielerwedstrijd te Zwevezele op 
donderdag 9 oktober 2003. 

25.08.2003 

 
 
B. VASTGESTELD DOOR DE BURGEMEESTER OVEREENKOMSTIG ART. 134, §1 VAN DE NIEUWE 

GEMEENTEWET. 
 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM BESLUIT 

BURGEMEESTER 

Heuvelland Verordening houdende beperking op de ambulante 
activiteiten langs de openbare weg n.a.v. de testrit 
“Ieper-Westhoek Rally” te Heuvelland op 25 juni 
2003. 
 

11.06.2003 

Heuvelland Verordening op het schilderen op de openbare weg 
n.a.v. de “Ieper-Westhoek Rally” op 25 juni 2003. 
 

11.06.2003 

Heuvelland Verordening inzake bewaking n.a.v. het folkfestival te 
Dranouter van 31 juli 2003 tot en met 3 augustus 
2003. 
 

04.07.2003 

Heuvelland Verordening op de leurhandel en het maken van 
reclame n.a.v. het folkfestival te Dranouter van 31 juli 
2003 tot en met 3 augustus 2003. 
 

04.07.2003 
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Heuvelland Verordening inzake campings n.a.v. het folkfestival te 

Dranouter van 31 juli 2003 tot en met 3 augustus 
2003. 
 

04.07.2003 

Heuvelland Verordening inzake muziek, drankgelegenheden en 
het gebruik van glazen n.a.v. het folkfestival van 31 
juli 2003 tot en met 3 augustus 2003. 
 

04.07.2003 

Heuvelland Verordening houdende de beperking op de leurhandel 
n.a.v. de Belcanto Classic op 25 augustus 2003. 
 

06.08.2003 

Heuvelland Verordening betreffende leurhandel n.a.v. het 
memorial motortreffen te Loker op zaterdag 20 
september 2003. 
 

09.09.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op ambulante 
activiteiten langs de openbare weg n.a.v. de Donna’s 
Fuif op zaterdag 11 oktober 2003. 
 

07.10.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de 
ambulante activiteiten op en langs de openbare weg 
n.a.v. de Moeder Baekelandtfuif op zaterdag 1 
november 2003. 
 

27.10.2003 

Kuurne Verordening betreffende de beperking op de 
ambulante activiteiten op en langs de openbare weg 
te Kuurne n.a.v. de kleurdag die doorgaat op zondag 
29 juni 2003. 
 

16.06.2003 

Poperinge Politieverordening betreffende de beperking van 
microaankondigingen en muziekuitvoeringen tijdens 
de werkdagen (maandag tot en met donderdag) 
n.a.v. de kermis die begint op woensdag 2 juli 2003 
en eindigt op dinsdag 15 juli 2003. 
 

06.06.2003 

Poperinge Politieverordening betreffende de beperking van 
microaankondigingen en muziekuitvoeringen tijdens 
de weekends (vrijdag tot en met zondag) n.a.v. de 
kermis die begint op woensdag 2 juli 2003 en eindigt 
op dinsdag 15 juli 2003. 
 
 

06.06.2003 

Poperinge Politieverordening houdende het stilleggen van alle 
attracties op de kermis tijdens het verloop van de 
Maria Ommegang op zondag 6 juli 2003 en tijdens de 
bidprocessie op zaterdag 12 juli 2003. 
 

06.06.2003 

Poperinge Politieverordening houdende het stilleggen van alle 
muziekuitvoeringen tijdens het verloop van de Maria 
Ommegang op zondag 6 juli 2003. 
 

06.06.2003 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.6 – 16 APRIL 2004   95

Poperinge Politieverordening houdende bijzondere maatregelen 
n.a.v. Marktrock op zaterdag 30 augustus en zondag 
31 augustus 2003. 
 

09.07.2003 

Poperinge Verordening inzake drankgelegenheden op openbare 
plaatsen en op de openbare weg n.a.v. Marktrock op 
zaterdag 30 augustus tot en met zondag 31 augustus 
2003. 
 

28.08.2003 

Roeselare Politieverordening betreffende het vaststellen van een 
einduur van de geluidsuitzendingen n.a.v. het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap op vrijdag  
11 juli 2003. 
 

03.06.2003 

Roeselare Politieverordening betreffende het vaststellen van een 
einduur van de geluidsuitzendingen n.a.v. Dreve-Rock 
op zaterdag 14 juni 2003. 
 

06.06.2003 

Roeselare Verordening houdende de regeling van ambulante 
handel n.a.v. de stedelijke kermis van vrijdag 22 
augustus 2003 tot en met zondag 31 augustus 2003. 
 

14.08.2003 

Roeselare Herwerkt stedelijk politiereglement inzake het 
sluitingsuur van de drankgelegenheden n.a.v. de 29ste 
Gardeboefeesten op 19, 20 & 21 augustus 2003 te 
Oekene. 

28.08.2003 
 

 
 
 
41. Provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur 
van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen  
 
Dienst en referte : Welzijn P04/8/11/2 
Brugge, 14-4-2004 
   
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad, de beslissing dd. 25.03.2004 van de Provincieraad houdende de 
goedkeuring van het provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van 
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
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Provinciaal reglement betreffende de toegankelijkheid van 
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in 
West-Vlaanderen 
 

 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement betreffende het betoelagen van de infrastructuur van 
de bijzondere jeugdbijstand in WestVlaanderen d.d. 29 juni 1995; 
Gelet op het Provinciaal Reglement betreffende infrastructuurtoelagen ten behoeve van 
opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor de begeleiding van personen uit 
risicogroepen, langdurig werklozen en personen met een lage scholingsgraad d.d. 29 
februari 1996 en gewijzigd d.d. 25 februari 1999; 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen en 
diensten voor personen met een handicap d.d. 31 oktober 1996 en gewijzigd d.d.  
29 mei 1997; 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
voor aankoop, nieuwbouw-, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen voor 
kinder- en gezinsopvang d.d. 24 februari 2000; 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- 
en aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden d.d. 6 april 1989 en gewijzigd d.d. 29 juni 1995; 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
aan de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal d.d. 
27 april 2000; 
 
Gelet op het Provinciaal Reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan centra voor 
geestelijke gezondheidszorg d.d. 3 oktober 2002; 
 
Gelet op de toelagen voor infrastructuur aan revalidatiecentra voorzien door artikel 833 
91/640 070 op de provinciale begroting; 
 
Overwegende dat er een goed kwantitatief en kwalitatief aanbod aan voorzieningen en 
diensten in de sector welzijn bestaat in West-Vlaanderen en dit resultaat dient 
aangehouden in het licht van het actueel beleid inzake toegankelijkheid; 
 
Overwegende dat personen nog te dikwijls stoten op toegankelijkheidsproblemen van 
gebouwen en hun omgeving, wat hen belemmert om op comfortabele en gelijkwaardige 
basis gebruik te maken van voorzieningen; 
 
Gelet op het advies vanwege het toegankelijkheidsplatform d.d. 10/02/2004; 
 
Gelet op de wet van 14.11.83 betreffende de controle op de toepassing en op de 
aanwending van sommige toelagen; 
 
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet; 
 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.6 – 16 APRIL 2004   97

Gehoord de heer Dirk De fauw, Gedeputeerde. 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
Dit reglement geldt als aanvullend reglement bij volgende provinciale reglementen en 
regelingen betreffende infrastructuurtoelagen: 
 
1) Provinciaal Reglement betreffende het betoelagen van de infrastructuur van de 
bijzondere jeugdbijstand in West-Vlaanderen d.d. 29 juni 1995. 
2) Provinciaal Reglement betreffende infrastructuurtoelagen ten behoeve van 
opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor de begeleiding van personen uit 
risicogroepen, langdurig werklozen en personen met een lage scholingsgraad d.d. 29 
februari 1996 en gewijzigd d.d. 25 februari 1999. 
3) Provinciaal Reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen 

voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen en 
diensten voor personen met een handicap d.d. 31 oktober 1996 en gewijzigd d.d. 29 
mei 1997. 

4) Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
voor aankoop, nieuwbouw-, verbouwings- en uitrustingswerken aan voorzieningen 
voor kinder- en gezinsopvang d.d. 24 februari 2000. 

5) Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van toelagen voor bouw- en 
aanpassingswerken aan verzorgingstehuizen voor senioren met gestabiliseerde 
ziektetoestanden d.d. 6 april 1989 en gewijzigd d.d. 29 juni 1995. 

6) Provinciaal Reglement betreffende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
aan de autonome centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal 
d.d. 27 april 2000. 

7) Provinciaal Reglement houdende de toekenning van infrastructuurtoelagen 
voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en uitrustingswerken aan centra voor 
geestelijke gezondheidszorg d.d.  
3 oktober 2002. 

8) De toelagen voor infrastructuur aan revalidatiecentra voorzien door artikel 833 
91/640 070 op de provinciale begroting. 
 

Artikel 2:  
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1) Toegankelijkheid: de toegang tot en het gebruik van de infrastructuur en de directe 

omgeving door alle gebruikers-cliënten en bezoekers op een comfortabele en 
gelijkwaardige basis, en in het bijzonder door personen met een handicap of 
verminderde mobiliteit. 
 

2) Haalbaarheidsstudie: de studie die de belangrijkste knelpunten op het vlak van 
toegankelijkheid van de infrastructuur en de directe omgeving waarvoor de 
infrastructuurtoelage wordt aangevraagd, in kaart brengt met vermelding van een 
lijst van prioritaire aanpassingen, zoals omschreven in bijlage I. 
 

3) Toegankelijkheidsadvies: het advies over de bouw- en verbouwingsplannen en de 
daarin voorgestelde aanpassingen tot verbetering van de toegankelijkheid van de 
infrastructuur, zoals omschreven in bijlage I. 
 

4) Eindcontrolerapport: de mate waarin het toegankelijkheidsadvies gevolgd en 
uitgevoerd is zoals beschreven in een specifiek document van het adviesbureau, zoals 
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omschreven in bijlage I. 
 

5) Adviesbureau: een professioneel bureau inzake toegankelijkheid dat daartoe erkend 
is door de Bestendige Deputatie. 

 
Artikel 3:  
De toegankelijkheid dient gewaarborgd te zijn van een deel of het geheel van de 
infrastructuur, waarvoor binnen de betreffende reglementen en regelingen zoals bepaald 
in artikel 1, een aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend.  
Indien de aanvraag een werkvorm betreft voor residentiële opvang, dient minstens 5% 
van het totaal aantal opvangplaatsen met een strikt minimum van 1 plaats toegankelijk 
te zijn voor wat betreft de kamer en het bijhorend sanitair.  
Verder dienen de gemeenschappelijke voorzieningen van de infrastructuur en de directe 
omgeving toegankelijk te zijn. Dit laatste is van toepassing op alle werkvormen vermeld 
onder artikel 1. 
 
Om de haalbaarheid te onderzoeken, de toegankelijkheid te adviseren en de realisatie 
ervan te controleren, dient de aanvrager beroep te doen op een adviesbureau erkend 
door de Bestendige Deputatie. 

 
Artikel 4:  
Om te vermijden dat de uitvoering van dit reglement het dossierverloop onnodig zou 
vertragen, wordt volgende fasering ingevoerd: 
 
1) Bij de aanvraag dient de aanvrager te specificeren hoe en waar hij aandacht 

zal schenken aan de toegankelijkheid van de infrastructuur waarvoor hij een 
aanvraag indient. Dit gebeurt aan de hand van een afzonderlijke nota volgens model 
zoals goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. 

2) Vooraleer, volgens de reglementen bepaald in artikel 1, een principiële 
goedkeuring of toezegging kan verleend worden, dient de aanvrager een 
toegankelijkheidsadvies voor te leggen over de infrastructuuraankoop, -werken of -
uitrusting die het voorwerp uitmaken van de aanvraag om provinciale subsidie. Dit 
bewijsstuk zal voldoende zijn om de procedure zoals voorzien in het respectievelijke 
reglement verder te zetten. 

3) Zodra het beschikbaar is, dient de aanvrager het eindcontrolerapport in. 
Indien de subsidie wordt uitbetaald in één schijf, dient dit bewijsstuk samen met 
andere bewijsstukken noodzakelijk voor toekenning en uitbetaling van de enige schijf 
te worden ingediend. Indien in meerdere schijven wordt uitbetaald, kan pas 
overgegaan worden tot uitbetaling van de laatste schijf op het moment dat dit 
bewijsstuk is ingediend.  

 
Artikel 5:  
De Bestendige Deputatie kan een uitzondering op de toegankelijkheidsvoorwaarde 
omschreven in artikel 3 toestaan om één van de volgende redenen: 

 
1) De aanvrager legt een motivering voor, eventueel aangevuld met een 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd door zijn adviesbureau, waarom de 
toegankelijkheidsvoorwaarde niet kan of zal vervuld worden.  
Dit heeft mogelijkerwijze te maken met de noodzakelijkheid van de uitvoering van 
het bouw- of aankoopproject of met de locatie waar het zich bevindt.  
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2) De aanvrager legt een verklaring voor van een adviesbureau, waaruit blijkt dat de 
aanvraag en de aard van de uit te voeren werken geenszins werken betreft die van 
invloed (kunnen) zijn op de toegankelijkheid. 

 
Artikel 6:  
1) Bovenop de kosten die in aanmerking komen voor de subsidiëring van de 

infrastructuur, worden de kosten (BTW inbegrepen) voor de opmaak van een 
toegankelijkheidsadvies en eindcontrolerapport gesubsidieerd à rato van 80% van het 
factuurbedrag en met een maximumbedrag van 1500 EUR. Dit gebeurt na 
voorlegging van een factuur en betaalbewijs. 

2) In het geval dat een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd en onafhankelijk 
van het feit of uiteindelijk een infrastructuurtoelage wordt aangevraagd dan wel 
verleend, worden de kosten (BTW inbegrepen) voor de opmaak van een 
haalbaarheidsstudie gesubsidieerd à rato van 80% van het factuurbedrag en met een 
maximumbedrag van 500 EUR. Dit gebeurt na voorlegging van een factuur en 
betaalbewijs. 

3) De subsidiëring van de kosten voorzien in 1) en 2) hierboven kan voor 
dezelfde aanvraag worden gecumuleerd. 

4) De kosten van de werken inzake toegankelijkheid geven geen aanleiding tot 
een aanvullende of bijzondere subsidie, tenzij het respectievelijk reglement vermeld 
in artikel 1, waarvan toepassing wordt gemaakt hierin voorziet, en worden derhalve 
beschouwd als gewone infrastructuurkosten. 

 
Artikel 7: 
De Bestendige Deputatie kan de bepalingen van dit reglement coördineren met de 
bepalingen die deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden 
gewijzigd hebben. 
Daartoe kan zij: 
1) de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de 

teksten naar de vorm wijzigen; 
2) de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe 

nummering overeenbrengen; 
3) zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat 

zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en 
eenheid in de terminologie te brengen. 

De coördinatie zal in het Bestuursmemoriaal worden bekendgemaakt.  
 
Artikel 8: 
Bij niet naleven van dit reglement kunnen volgende sancties door de Bestendige 
Deputatie worden opgelegd: 

1) de toekenning en uitbetaling van de laatste schijf van de 
infrastructuursubsidie wordt opgeschort totdat de aanvrager heeft aangetoond dat hij 
voldoet aan de bepalingen van de eindcontrole; 

2) de uitsluiting van verdere aanvragen inzake provinciale 
infrastructuursubsidiëring voor een termijn van 10 jaar, vanaf de beslissing terzake 
van de Bestendige Deputatie. 

 
Artikel 9: 
Dit reglement treedt in werking voor de aanvragen inzake subsidiëring ingediend binnen 
de reglementen vermeld in artikel 1 vanaf 1 juli 2004.  
Ingediende aanvragen vóór die datum worden afgehandeld conform de geldende 
reglementen vermeld in artikel 1.  
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Bijlage I 
 
I.1. Haalbaarheidsstudie 
  
1. Algemene omschrijving: 
De haalbaarheidsstudie is de studie die de belangrijkste knelpunten op het vlak van 
toegankelijkheid van de infrastructuur in zijn geheel voor personen met een handicap of 
een verminderde mobiliteit in kaart brengt, met vermelding van een lijst van prioritaire 
aanpassingen. 
  
2. Bedoeling: 
De haalbaarheidsstudie verschaft inzicht aan de aanvrager in de noodzakelijke, prioritaire 
aanpassingen om infrastructuur toegankelijk te maken voor personen met een handicap 
of een verminderde mobiliteit. 
  
3. Onderdelen van de haalbaarheidsstudie: 
De uitvoering van een haalbaarheidsstudie houdt in: 
  
a) een planstudie: een analyse van de architecturale plannen van de bestaande toestand; 
  
b) een plaatsbezoek: een structurele analyse van het gebouw. Dat plaatsbezoek omvat: 

a. de controle van de basisvoorzieningen, zoals: toegang, balie, woon-, werk-, 
eet- of ontspanningsruimtes, sanitair, consultatieruimtes,...; 
b. de controle van extra faciliteiten als die aanwezig zijn, zoals: 
sportaccommodatie, …; 
c. rapportage: een verslag over de bereikbaarheid, de betreedbaarheid en de 
bruikbaarheid van de infrastructuur met een lijst van prioritaire aanpassingen. 

  
I.2. Toegankelijkheidsadvies 
  
1. Algemene omschrijving: 
Het toegankelijkheidsadvies is het advies over de bouw- of verbouwingsplannen inzake 
de voorgestelde aanpassingen tot realisatie van de toegankelijkheid van de 
infrastructuur. 
 
2. Bedoeling: 
Het toegankelijkheidsadvies begeleidt de aanvrager en de architect bij het opstellen van 
de bouw- of verbouwingsplannen voor de realisatie van de toegankelijkheid van de 
infrastructuur. 
   
3. Onderdelen van het toegankelijkheidsadvies: 
Het toegankelijkheidsadvies bevat de volgende onderdelen: 
 
a) een knelpuntenrapport: een analyse van de ontwerpplannen van de infrastructuur met 
de nodige richtlijnen ter verbetering van het ontwerp; 
  
b) een knelpuntenbespreking: een bespreking van het rapport met bouwheer en 
architect, waarin een antwoord of alternatief wordt gezocht voor de vragen en 
aanmerkingen bij het knelpuntenrapport; 
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c) een adviesrapport op basis van de knelpuntenbespreking en de aangepaste 
ontwerpplannen. In dit rapport wordt aangegeven welke voorgestelde aanpassingen 
goedgekeurd worden en of er nog knelpunten blijven. 
 
I.3. Eindcontrole 
 
1. Algemene omschrijving: 
De eindcontrole is de controle op de mate waarin het toegankelijkheidsadvies gevolgd en 
goed uitgevoerd is. 
 
2. Bedoeling: 
Aan de aanvrager en aan de provincie wordt een zicht geboden op de mate waarin het 
toegankelijkheidsadvies is gevolgd, de werken goed zijn uitgevoerd en of bijgevolg 
voldaan is aan de toegankelijkheidseisen, vermeld in het toegankelijkheidsadvies. 
 
3. Onderdelen van het eindcontrolerapport: 
 
Het eindcontrolerapport bevat de volgende onderdelen: 

a) plaatsbezoek: controle ter plaatse waarbij kan worden vastgesteld hoe de 
toegankelijkheid werd gerealiseerd; 

b) rapportage: schriftelijke neerslag van de bevindingen. 
 
 
Brugge 25 maart 2004 
 
De Provinciegriffier        De Voorzitter 
Hilaire Ost         Jean de Bethune
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Inhoud Bestuursmemoriaal 7 van 14 mei 2004 
 

42. Toekenning van burgerlijke eretekens aan leden van gemeentelijke 
brandweerkorpsen. 

43. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 
april 2004. 

44. MFO2-bis – Gehypothekeerde capaciteit – Kredietlijn. 
45. Consuaten:  Colombia, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Rwanda, 

Mongolië. 
46. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 

opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
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42. Toekenning van burgerlijke eretekens aan leden van gemeentelijke 
brandweerkorpsen. 

 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-ET-PG 
 
Brugge, 07 mei 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat aan de volgende leden van gemeentelijke 
brandweerkorpsen een burgerlijk ereteken werd toegekend als beloning voor de goede 
en trouwe diensten: 
 

• Koninklijk besluit van 8 oktober 2003 - Gemeentelijk Brandweerkorps van 
Blankenberge. 

 
FamilienaamVoornaam Ereteken Functie 
WittevrongelGeert Burgerlijk Medaille Eerste Klasse Adjudant brandweer 
 

• Koninklijk besluit van 9 december 2003 - Gemeentelijk Brandweerkorps van Tielt. 
 
Familienaam Voornaam Ereteken Functie 

DebeuckelaereDirk Burgerlijk Kruis Eerste Klasse Luitenant brandweer 
Devos Roland Burgerlijk Kruis Tweede Klasse Luitenant brandweer 
Ailliet Albert Burgerlijk Medaille Eerste Klasse Brandweerman 
De 
Brabandere Eddy Burgerlijk Medaille Eerste Klasse Korporaal brandweer 
De Wever Georges Burgerlijk Medaille Eerste Klasse Brandweerman 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
 
 
 
43.Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen  dd. 29 
april 2004 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 6 mei 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
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Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies 
van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 april 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 29 APRIL 2004 
 
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de 

WIV dd. 18 mei 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

IMOG dd. 18 mei 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

Leiedal dd. 25 mei 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
4. De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarverslag ruimtelijke ordening 

2003. 
 
5. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan N382 definitief 

vastgesteld. 
 
6. De provincieraad heeft twee bijkomende vertegenwoordigers-provincieraadsleden 

aangeduid voor de algemene vergadering van de vzw Provinciaal Integratiecentrum 
Vlaanderen. 

 
7. De provincieraad heeft het aanvullend convenant tussen de Vlaamse gemeenschap 

en de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot de organisatie van het 
streekgericht bibliotheekbeleid goedgekeurd. 

 
8. De provincieraad heeft het voorstel van materies waaromtrent voor 2004 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) 
beheersovereenkomsten zullen afgesloten worden principieel goedgekeurd. 

 
9. De provincieraad heeft het statuut voor vertrouwenspersonen goedgekeurd. 
 
10. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 

voor de heraanleg van de rijweg en het fietspad in bitumineuze verharding van de 
provincieweg XIV Tielt-Ingelmunster (N399), tussen kmp. 1,645 en kmp. 2,375 te 
Tielt, met raming ten bedrage van 199.052,06 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 
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11. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) 
voor de organisatie en exploitatie van een helpdesk IT ten behoeve van het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen voor een periode van maximum 5 jaar, met 
raming ten bedrage van 153.929,55 euro (incl. BTW) per jaar goedgekeurd. 

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

voor de aankoop en implementatie van een Laboratorium Informatie Management 
Systeem (LIMS) voor het labo in het POVLT, met raming ten bedrage van 
181.521,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
13. De provincieraad heeft de motie betreffende het ondersteunen van de splitsing van 

het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde aangenomen. 
 
14. De provincieraad heeft de heer Mathias Delrue op proef benoemd tot adjunct-

adviseur ten behoeve van de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur 
(MIRONA) – sectie Ruimtelijke Ordening / Vergunningen. 

 
15. De provincieraad heeft de heer Frank De Baere op proef benoemd tot architect ten 

behoeve van de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur (MIRONA) – sectie 
Ruimtelijke Ordening / Vergunningen. 

 
16. De provincieraad heeft mevrouw Lies Deurinck op proef benoemd tot ingenieur ten 

behoeve van de dienst Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur (MIRONA). 
 
17. De provincieraad heeft de heer Toon Dooms op proef benoemd tot deskundige 

(sportpromotie) ten behoeve van de Sportdienst. 
 
18. De provincieraad heeft de heer Jean-Pierre Callens op proef benoemd tot geschoold 

arbeider (champignonafdeling) ten behoeve van het POVLT te Rumbeke/Beitem. 
 
19. De provincieraad heeft mevrouw Anita Vanscheeuwyck op proef benoemd tot 

medewerker (secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst 
Externe Relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking (EEG). 

 
20. De provincieraad heeft mevrouw Nancy Terrière op proef benoemd tot medewerker 

(secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst Externe 
Relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking (EEG). 

 
21. De provincieraad heeft mevrouw Rita Schockaert op proef benoemd tot medewerker 

(secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst Externe 
Relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking (EEG). 

 
22. De provincieraad heeft mevrouw Sylvia Theunynck op proef benoemd tot 

medewerker (secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst 
Externe Relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking (EEG). 

 
23. De provincieraad heeft de heer Ronny Larnou op proef benoemd tot medewerker 

(secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst Externe 
Relaties, Europese Programma's en Gebiedswerking (EEG). 

 
24. De provincieraad heeft de heer Frans Coussement op proef benoemd tot adjunct-

adviseur (landbouw- en visserijadministratie) ten behoeve van het POVLT. 
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44. MFO2-bis – Gehypothekeerde capaciteit - Kredietlijn 
 
FDOH Politionele Veiligheid  
DPV/LDR/2004/OB/1/5 
 
Brugge, 23 april 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief MFO2-bis – 
Gehypothekeerde capaciteit - Kredietlijn. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2004 (blz. 24283 t.e.m 
24290). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  Breyne 
 
 
45. Consulaten:  Colombia, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Rwanda, 
Mongolië. 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-PG 
 
Brugge, 05 mei 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 
mevrouw Luz Stella JARA PORTILLA benoemd is tot Consul-generaal van de Republiek 
Colombia te Brussel, met als consulair ressort gans België. 
 
de heer Claudio Ernesto EUSEBIO ALBURQUERQUE benoemd is tot Vice-consul van de 
Dominicaanse Republiek te Antwerpen, met als consulair ressort gans België, behalve de 
provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
de heer Jacques NYSSEN benoemd is tot Ereconsul van Jamaica te Antwerpen, met als 
consulair ressort gans België, met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
mevrouw Micheline VAN DOREN benoemd is tot Ereconsul-generaal van Rwanda te Gent, 
met als consulair ressort de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, 
Limburg en Vlaams-Brabant. 
 
de heer Alexander ZANZER benoemd is tot Ereconsul-generaal van Mongolië te 
Antwerpen, met consulair ressort het Vlaams Gewest. 
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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 
 
 
46. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 

opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 8 april 2004 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 
mei 1999 en 26 april 2000. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 19 februari 2004, houdende aanvulling van 
het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het 
opmaken van ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 
1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 
,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 
december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 
januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 
25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  Breyne 
 
 

OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN 

(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 

DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en  26 
april 2000; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten 
van 6 oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 
1999, 6 mei 1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 
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januari 2000, 25 februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 
5 maart 2001, 28 mei 2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 
2003, 15 mei 2003, 12 juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 
2003, 22 januari 2004, 19 februari 2004 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal 
respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 
1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 
september 1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 
mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 
2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003 houdende 
vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden 
met het opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidatuur tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstig advies van Procoro uitgebracht in zitting van 1 april 2004 m.b.t. de 
in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon; 
 
BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
2. Privaatrechtelijke personen 
 

Langzaam Verkeer – JP Minckelersstraat 43A – 3000 Leuven 
o Mevrouw Els Van Loon 

 
Artikel 2: 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 8 april 2004. 
 
 
De Gouverneur, 
Paul Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 8 van 11 juni  2004 
 

47 Statuut vertrouwenspersoon 
48 Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 

mei 2004 
49 Provinciaal reglement betreffende het participeren in sportief-recreatieve 

projecten in West-Vlaanderen 
50 Provinciaal reglement betreffende de infrastructuursubsidiëring van 

sportief-recreatieve projecten in West-Vlaanderen 
51 Consulaten:  Republiek Oeganda, Japan. 
52 PLP35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale 

veiligheidsplannen en de goedkeuring ervan door de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en Justitie. 

53 PREV 19bis ter vervanging van omzendbrief PREV 19 met betrekking tot 
de opdracht van ambtenaren belast met adviezen inzake technopreventie 
in de procedure voor fiscale aftrek voor investeringen in beveiliging 

54 Opheffng provinciaal visreglement 
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47. Statuut vertrouwenspersonen 
 
Dienst Personeel 
Brugge, 8 juni 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn, 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, 
het statuut van de vertrouwenspersonen, goedgekeurd door de Provincieraad van West-
Vlaanderen in haar vergadering dd. 29 april 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost        Paul  Breyne 
(get.)         (get.) 
 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 
Gelet op de wet dd 11.06.2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk; 
Gelet op art. 100 § 4 van het administratief statuut van de Provincie; 
Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 25.09.2003 tot aanstelling van 
vier vertrouwenspersonen; 
Gelet op het unaniem akkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Hoog Overlegcomité dd. 
12.01.2004; 
Gelet op  het unaniem akkoord van het Basis Overlegcomité Preventie en Bescherming 
op het Werk dd. 16.01.2004; 
Gelet op het gunstig advies van de Interne Begeleidingscommissie dd. 16.01.2004; 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de preventieadviseur bevoegd voor de 
psychosociale aspecten van de arbeid bijgestaan wordt door vertrouwenspersonen; 
Overwegende dat het wenselijk is om een statuut voor de vertrouwenspersonen vast te 
stellen; 
Gelet op art. 65 van de provinciewet; 
 

STATUUT VERTROUWENSPERSOON 
Deel I:  Aanstelling 

 
Art.1.  De Bestendige Deputatie stelt in het kader van de wet van 11 juni 2002 
betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op 
het werk, en in het kader van art. 100 van het administratief statuut van het 
provinciepersoneel, tenminste 2 vertrouwenspersonen aan, onder wie tenminste één man 
en één vrouw. De aanstelling gebeurt op basis van het profiel, zoals omschreven in 
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artikel 5,  op voorstel van de preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten 
van de arbeid én na het voorafgaand akkoord van de bevoegde overlegcomités. 
Art.2. Vertrouwenspersonen zijn lid van het gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd 
provinciepersoneel. De vertrouwenspersoon vervult verder zijn of haar functie binnen het 
bestuur. 
 
Deel II: Functieomschrijving 
Art. 3.  De functie van de vertrouwenspersoon wordt als volgt omschreven: 
De basisdoelstelling: hulpverlening aan provinciepersoneelsleden die geconfronteerd 
worden met ongewenst gedrag op het werk 
 
Resultaatgebieden Verantwoordelijkheden 
1.Hulpverlening aan 
provinciepersoneelsleden die 
geconfronteerd worden met ongewenst 
gedrag op het werk 
2. Begeleiden van de informele procedure 
in het kader van ongewenst gedrag op het 
werk 

- fungeren als aanspreekpunt voor 
provinciepersoneelsleden voor 
vertrouwelijke aangelegenheden 
betreffende psychosociale aspecten 
van het werk 

- raad geven, opvang, hulp en de 
vereiste bijstand bieden aan de 
provinciepersoneelsleden die 
geconfronteerd worden met 
ongewenst gedrag op het werk 

- het inwinnen van inlichtingen die 
noodzakelijk zijn om tot een goed 
inzicht te komen omtrent de 
probleemstelling en de 
mogelijkheden om te komen tot 
een oplossing 

- bijhouden van een anonieme 
registratie 

- opmaken van een individueel 
dossier 

- ontvangen van de met redenen 
omklede klachten 

- bezorgen van de met redenen 
omklede klachten aan de 
preventieadviseur bevoegd voor de 
psychosociale aspecten op het werk 

- afleggen van getuigenverklaring in 
kader van formele procedure 

- instaan voor follow-up en nazorg 
van het probleem 

- overleg met, bijstaan van en 
periodieke rapportering aan de 
preventieadviseur bevoegd voor de 
psychosociale aspecten op het werk 

3. Het preventiebeleid mee gestalte geven - deelname aan de uitwerking van het 
beleid en de te volgen procedures in 
geval van ongewenst gedrag op het 
werk 

- overleg met, bijstaan van en 
periodieke rapportering aan de 
preventieadviseur bevoegd voor de 
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psychosociale aspecten op het werk 
- meewerken aan risicoanalyse door 

o.a. het verzorgen van een jaarlijkse 
anonieme rapportage i.v.m. de 
interventies 

- actief deelnemen aan de 
vergaderingen van de Interne 
Begeleidingscommissie en het 
preventieteam 

 
Art.4. Tijdens de interventie: 

- garandeert de vertrouwenspersoon de anonimiteit van het personeelslid dat 
zich tot hem/haar wendt en de vertrouwelijkheid van gegevens. Tevens zullen 
geen stappen ondernomen worden zonder dat het personeelslid dat zich tot 
hem/haar wendt, daar toestemming voor heeft gegeven. 

- wint de vertrouwenspersoon geen informatie in bij derden zonder toestemming 
van het personeelslid dat zich tot hem/haar wendt. Deze informatie wordt niet 
bekend gemaakt zonder toestemming van deze derden. 

 
Deel III: Profiel 
Art. 5.  De vertrouwenspersoon beantwoordt aan volgend profiel:  
Kennis: 

-  grondige kennis van de provinciale organisatie   
- grondige kennis van de vigerende wetgeving en de interne procedures 
   m.b.t. het preventiebeleid inzake ongewenst gedrag en de psychosociale  
   aspecten van de arbeid 
-  inzicht in de methodologie en deontologie van de individuele  hulpverlening 

Vaardigheden en attitudes: 
- Probleemoplossend vermogen 

• Advisering 
• Context creëren om probleem te definiëren, probleemdefinitie, 

probleemanalyse 
• Opvolging – follow-up 

- Sociale vaardigheden 
• adequate gespreksvoering 
• onbevooroordeeld kunnen luisteren 
• sterk empathisch vermogen 

- Diplomatische ingesteldheid 
• bemiddelen 
• discretie 

- Persoonlijkheidsaspecten 
• emotionele intelligentie 
• vertrouwen wekken 

 
Deel IV:  Rechten en plichten 
Art.6. De vertrouwenspersoon blijft integraal onderworpen aan de rechtspositieregeling 
als personeelslid.  
De vertrouwenspersoon 

- krijgt voor de uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon, 
dienstvrijstelling voor de duur die nodig is. 

- moet, op voorstel van de preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale 
aspecten van de arbeid en mits goedkeuring van de provinciegriffier, vorming 
volgen met betrekking tot het uitoefenen van zijn/haar functie en krijgt 
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hiervoor dienstvrijstelling. Deze vorming wordt in aanmerking genomen voor 
de functionele loopbaan.  

- krijgt de vergoeding van reiskosten voor dienstreizen, gemaakt tijdens de 
uitoefening van zijn of haar functie van vertrouwenspersoon, zoals bepaald in 
het geldelijk statuut. De aanvraag voor vergoeding van deze reiskosten 
gebeurt met een verklaring op eer, en bevat geen beschrijvingen die de 
discretie in de weg staan. Deze aanvraag wordt voorgelegd voor visum aan de 
preventieadviseur bevoegd voor psychosociale aspecten op het werk. De 
kilometers worden benomen van het contingent van de I.D.P.B. 

- krijgt de mogelijkheid om, indien op hem of haar beroep gedaan wordt, het 
reguliere werk onmiddellijk te onderbreken. De vertrouwenspersoon maakt 
hierover afspraken met zijn of haar  hiërarchische chef, met aandacht voor het 
vertrouwelijk karakter van de opdracht. 

Art.7. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en geniet daarin een 
bescherming van de zijde van de werkgever. Bij de uitoefening van de functie is de 
vertrouwenspersoon  niet onderworpen aan het hiërarchisch gezag van zijn/haar 
hiërarchische chef. De vertrouwenspersoon is voor de uitvoering van zijn/haar taken als 
vertrouwenspersoon uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de preventieadviseur 
bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid. 

- De bepalingen uit de rechtspositieregeling betreffende evaluatie en 
dienstaanwijzing worden niet toegepast op de vertrouwenspersoon voor de 
handelingen die zij in die hoedanigheid verrichten en die rechtstreeks verband 
houden met de door hen uitgeoefende prerogatieven, tijdens het uitoefenen 
van de taken van vertrouwenspersoon. 

Art. 8. De vertrouwenspersoon geniet ontslagbescherming en kan bijgevolg niet 
ontslagen worden als provinciepersoneelslid om redenen die verbonden zijn met de 
onafhankelijkheid en bevoegdheid van deze functie. 
 
Deel V: Opvolging 
Art.9.  De opvolging beoordeelt het gedrag van de betrokken vertrouwenspersoon.  
Onverminderd informele gesprekken en overleg tussen de vertrouwenspersoon en de 
preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid dient jaarlijks 
minstens één opvolgingsgesprek plaats te vinden. Dit opvolgingsgesprek zal plaatsvinden 
in de maand voorafgaand aan de periode dat de functioneringsgesprekken, opgelegd 
door de rechtspositieregeling van het personeelslid, doorgaan. 
Het opvolgingsgesprek beoogt de opvolging en de begeleiding van de 
vertrouwenspersoon naar de optimale uitoefening van de functie van 
vertrouwenspersoon.  
Een vertrouwenspersoon kan op eigen verzoek een opvolgingsgesprek aanvragen bij de 
preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid. 
Het opvolgingsgesprek gebeurt aan de hand van het statuut, de basisdoelstelling, de 
resultaatgebieden en verantwoordelijkheden evenals het profiel voor de 
vertrouwenspersoon.  
Zowel de preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid als de 
vertrouwenspersoon kan een lid van het preventieteam vragen om deel te nemen aan 
het opvolgingsgesprek. 
Van elke vertrouwenspersoon wordt een dossier aangelegd dat wordt bijgehouden door 
de preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid. Dit dossier 
bevat de verslagen van de opvolgingsgesprekken. 
Elke vertrouwenspersoon kan steeds kennis nemen van zijn/haar dossier en er een 
afschrift van bekomen. 
Indien in een opvolgingsgesprek vastgesteld wordt dat er ernstige tekortkomingen zijn 
bij de uitoefening van de functie van vertrouwenspersoon, kan de preventieadviseur 
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bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid aan de provinciegriffier 
voorstellen om betrokkene de functie van vertrouwenspersoon te ontnemen. 
 
Deel VI: Beëindiging 
Art.10. Het beëindigen van de functie van de vertrouwenspersoon kan enkel  op voorstel 
van de preventieadviseur bevoegd voor de psychosociale aspecten van de arbeid. Het 
voorstel wordt schriftelijk geformuleerd en gemotiveerd. De vertrouwenspersoon wordt 
vooraf, na behoorlijk te zijn opgeroepen, gehoord door de provinciegriffier of zijn 
plaatsvervanger. Van dit verhoor wordt een proces-verbaal opgemaakt.  De 
provinciegriffier of zijn plaatsvervanger  legt het proces-verbaal van verhoor samen met 
zijn advies én het akkoord van de overlegcomités, voor aan de Bestendige Deputatie.  De 
Bestendige Deputatie treft de beslissing. 

-      De ontheffing gaat in de dag volgend op de dag van de beslissing.  
- De vertrouwenspersoon kan op elk ogenblik zelf zijn/haar functie beëindigen 

en deelt zijn/haar beslissing mee aan de preventieadviseur bevoegd voor de 
psychosociale aspecten van de arbeid. Deze geeft dit ter kennis aan de 
Bestendige Deputatie.  De ontheffing gaat in de dag volgend op de dag van de 
kennisneming. 

 
 
Brugge, 29 april 2004 
 
 
De  Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
(get.)         (get.) 
 
 
 
 
48. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen  
       dd. 27 mei 2004 
 
Griffie 
Brugge, 3 juni 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies 
van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 mei 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
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Lijst besluiten goedgekeurd in Provincieraad van 27 mei 2004 
 
 
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

WVEM op 1 juni 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

WVI op 4 juni 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie 
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

IMEWO op 28 juni 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 

IKWV op 2 juli 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de 
provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
5. De provincieraad heeft de statutenwijzigingen van de vzw Westtoerisme, de vzw 

WVT en de vzw Westtoer goedgekeurd. 
 
6. De provincieraad heeft de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de 

Bosgroep Houtland vzw goedgekeurd en de vertegenwoordigers voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur aangeduid. 

 
7. De provincieraad heeft de commissarissen in het autonoom provinciebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid Westtoer aangeduid. 
 
8. De provincieraad heeft machtiging gegeven aan het autonoom provinciebedrijf met 

rechtspersoonlijkheid Westtoer om de statuten te wijzigen. 
 
9. De provincieraad heeft de provinciale beleidsnota drugpreventie 2004-2006 

goedgekeurd. 
 
10. De provincieraad heeft het werkingsverslag 2003 inzake het provinciaal 

jeugdwerkbeleid goedgekeurd. 
 
11. De provincieraad heeft de medestichting van vzw ERSV West-Vlaanderen 

goedgekeurd en de vertegenwoordigers aangeduid. 
 
12. De provincieraad heeft de vertegenwoordiging van de provincie in de vzw Transfo 

Zwevegem vastgesteld en de overeenkomst met betrekking tot het project Transfo-
Zwevegem goedgekeurd. 

 
13. De provincieraad heeft de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2004 

goedgekeurd. 
 
14. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) 

voor het uitvoeren van diverse herstellingswerken aan het torengebouw bij de 
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remises nabij het kasteel in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld te 
Beernem goedgekeurd. 

 
15. De provincieraad heeft mevrouw Tessa Ruysschaert benoemd op proef tot 

medewerker (secretariaatsondersteuning gebiedswerking) ten behoeve van de dienst 
EEG. 

 
16. De provincieraad heeft mevrouw Aude Van Vijnckt benoemd op proef tot 

medewerker ten behoeve van de dienst Financiën. 
 
17. De provincieraad heeft mevrouw Kathleen Moeyaert benoemd op proef tot 

medewerker ten behoeve van de dienst Financiën. 
 
18. De provincieraad heeft de heer Alain Decroos benoemd op proef tot deskundige ten 

behoeve van de dienst Financiën. 
 
19. De provincieraad heeft mevrouw Martine Bartier bevorderd tot assistent ten behoeve 

van de Huishoudelijke Dienst. 
 
20. De provincieraad heeft mevrouw Josiane Lammens bevorderd tot assistent ten 

behoeve van de Huishoudelijke Dienst. 
 
21. De provincieraad heeft de heer Geert Malfait vast benoemd tot directeur aan de 

afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk. 
 
22. De provincieraad heeft de heer Jan Denys vast benoemd tot adjunct-directeur aan de 

afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk. 
 
 
49. Provinciaal reglement betreffende het participeren in sportief-recreatieve 
      projecten in West-Vlaanderen 
 
Sport 03/79 
 
Brugge, 10 mei 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
 
Dit reglement wil alle waardevolle sportinitiatieven van minstens bovenlokaal niveau die 
in de provincie West-Vlaanderen georganiseerd worden, ondersteunen. Provinciale 
sportfederaties, gemeentelijke sportdiensten en burensportdiensten vormen de beoogde 
doelgroepen. De indieners krijgen tweemaal per jaar (15 maart en 15 september) de 
gelegenheid een of meerdere projecten voor te stellen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost        Paul  Breyne 
(get.)         (get.) 
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De Provincieraad van West-Vlaanderen 
 
Gelet op de provinciale beleidsnota sport 2003 –2006 van januari 2003; 
Gelet op het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen van 27 
november 1997; 
Gelet op het feit 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; 
Rekening houdend met de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie; 
besluit 

Provinciaal reglement betreffende het participeren in sportief-recreatieve 
projecten in West-Vlaanderen 

 
Art. 1. Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting kan de 
Bestendige Deputatie jaarlijks participeren in  sportieve initiatieven die door organisaties 
in West-Vlaanderen ingericht worden, dit onder de voorwaarden in dit besluit bepaald. De 
modaliteiten van deze participatie worden in samenwerkingsovereenkomsten vastgelegd. 
Art. 2. Onder een organisatie, zoals bepaald in artikel 1, wordt verstaan: 

• West-Vlaamse gemeenten; 
• West-Vlaamse burensportdiensten (een overkoepelende vereniging van minimum 

4 West-Vlaamse gemeenten die op intergemeentelijke basis samenwerken met 
betrekking tot de materie sport); 

• Vlaamse of Belgische sportfederaties; 
• West-Vlaamse sportfederaties (een provinciale structuur die uitsluitend 

sportverenigingen overkoepelt met zetel in West-Vlaanderen); 
• Andere organisatoren zonder commerciële doelstellingen. 
• De Vlaamse overheid en organisaties die nominatief een subsidie van de provincie 

West-Vlaanderen ontvangen, worden uitgesloten van ondersteuning onder dit 
reglement. 

Art. 3. De sportieve initiatieven moeten betrekking hebben op één of meerdere van 
volgende beleidsthema’s: 

• informatieverstrekking in de sportsector  
• sportmedische begeleiding van sporters  
• sportpromotionele evenementen en sensibiliseringsacties  
• recreatieve, competitieve en topsportevenementen  
• onderzoek in de sportsector 
• de provinciale competitiekalender van een West-Vlaamse sportfederatie  
• provinciale trainingen of stages 
• initiatieven die inspelen op de andere prioriteiten die de bestendige 

deputatie bepaalt, na advies van de Provinciale sportraad West-
Vlaanderen. 

• Initiatieven met betrekking tot sport voor personen met een handicap komen niet 
in aanmerking, omwille van het specifiek geplande beleid ter zake. 

Art. 4. Onverminderd de noodzaak om te voldoen aan de onder artikel 3 bepaalde 
beleidsthema’s, moeten de initiatieven ook nog voldoen aan volgende criteria : 

• plaatsvinden in West-Vlaanderen of een provinciale relevantie aantonen 
• voor zover het gaat over actieve sportbeoefening, moet de sporttak onder de lijst 

van de provinciaal erkende sportdisciplines vallen 
• minstens bovenlokale uitstraling hebben  
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• bijdragen aan de visibiliteit van de provincie West-Vlaanderen als bestuursniveau, 
volgens de modaliteiten bepaald in de samenwerkings-overeenkomst. 

• geen commerciële doelstellingen nastreven. 
Art.5. De sportieve initiatieven moeten voorkomen op een limitatieve lijst, die per 
beleidsthema de in aanmerking komende sportieve initiatieven opsomt. 
Het vastleggen van de sportdisciplines die onder dit reglement vallen, gebeurt jaarlijks 
door de Bestendige Deputatie na advies van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen.  
Art. 6. De beschikbare kredieten voor de samenwerkingsovereenkomsten worden 
verdeeld volgens het aantal aanvragen en de inhoudelijke waarde van de ingediende 
projecten. De verdeling gebeurt op voorstel van een beoordelingscommissie aangesteld 
door de Bestendige Deputatie op voordracht van de Provinciale Sportraad West-
Vlaanderen.  
Volgende beoordelingscriteria zullen in aanmerking genomen worden: 

• de intrinsieke inhoudelijke waarde: de specifieke West-Vlaamse meerwaarde, de 
beleidsvisie, het vernieuwende karakter, de zorg voor kwaliteit, de effectmeting, 
de inkadering binnen de provinciale beleidsvisie voor sport, de bijdrage aan de 
provinciale visibiliteit, … 

• de inhoudelijke waarde van het project in vergelijking met de andere projecten 
binnen hetzelfde thema. 

Art.7. De aanvraag tot samenwerking dient jaarlijks schriftelijk of elektronisch ingediend 
te worden bij het Provinciebestuur West-Vlaanderen, Provinciale Sportdienst, Doornstraat 
114, 8200 Sint-Andries.  
De Bestendige Deputatie legt de modelformulieren vast waaraan het aanvraagdossier 
moet voldoen. 
De aanvragen voor de initiatieven die plaatsvinden in de periode van 1 januari tot 30 juni 
moeten ingediend worden tegen uiterlijk 15 september van het voorafgaande jaar. De 
aanvragen voor de initiatieven die plaatsvinden in de periode van 1 juli tot 31 december 
kunnen nog ingediend worden tegen uiterlijk 15 maart van het betreffende jaar.  
Art. 8. De participatie wordt bepaald door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
tussen de provincie West-Vlaanderen en de organisator(en) van het initiatief. In die 
overeenkomst bepaalt de Bestendige Deputatie de modaliteiten van de samenwerking, 
met name  de grootte, vorm en inhoud van enerzijds de ondersteuning en anderzijds de 
tegenprestatie die zij in ruil voor die ondersteuning vraagt. 
Art. 9. De uitbetaling gebeurt  op een rekening op naam van de betrokken organisator 
na indiening van een schuldvordering en na voorlegging van een verslag en een 
afrekening van elk project, zoals bepaald in de samenwerkingsovereenkomst. 
Art.10. De Bestendige Deputatie kan bijkomende stukken opvragen die noodzakelijk 
mochten blijken voor het opstellen en uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst. 
De Bestendige Deputatie kan door de bevoegde dienst nazicht laten uitoefenen met het 
oog op het controleren van de juistheid der verstrekte gegevens. 
Art.11. Bij niet-naleving van de voorwaarden van dit reglement en/of de 
samenwerkingsovereenkomst kan de Provincie, na beslissing van de Bestendige 
Deputatie, overgaan tot gedeeltelijk of geheel inhouden van de betrokken provinciale 
inbreng. 
Art. 12. Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht 
door de Bestendige Deputatie, die tevens beslist over de eventuele verdere 
uitvoeringsmodaliteiten. 
Art. 13. 

• De bepalingen van dit besluit worden van kracht vanaf 1 januari 2004.  
• Aanvragen ingediend onder één van de reglementen opgesomd onder art. 14 

worden behandeld volgens dit nieuwe reglement. De andere aanvragen moeten 
uiterlijk tegen 1 maart 2004 ingediend worden en zeker vooraleer het initiatief 
start. 
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Art. 14. Volgende reglementen worden met ingang van 1 januari 2004 opgeheven: 
• Provinciaal reglement betreffende het erkennen en betoelagen van West-Vlaamse 

sportfederaties dd. 30 maart 2000; 
• Huishoudelijk reglement van de bestendige deputatie voor de participatie in de 

organisatie van sportmanifestaties met bijzondere uitstraling dd. 4 juni 1998.  
• Provinciaal reglement betreffende het toekennen van werkingstoelagen aan West-

Vlaamse burensportdiensten dd. 26 februari 1998. 
• Provinciaal reglement betreffende het toekennen van promotietoelagen aan 

gemeenten voor projecten ter bevordering van permanente sportbeoefening dd. 
24 september 1998. 

• Provinciaal reglement betreffende het toekennen van werkingstoelagen aan 
provinciale sportorganisaties dd. 28 mei 1998. 

Art.15. Alle subsidies die door de Bestendige Deputatie zijn goedgekeurd onder de 
reglementen van art. 14 blijven verder geregeld door het betreffende reglement tot de 
gesubsidieerde aan alle verplichtingen van het reglement voldaan heeft. 
 
Brugge, 18 december 2003 
 
De Provinciegriffier,      De Voorzitter, 
H. Ost        Jean de Bethune 
 
 
 
50. Provinciaal reglement betreffende de infrastructuursubsidiëring van 
sportief-recreatieve projecten in West-Vlaanderen 
 
Sport 03/80 
 
Brugge, 10 mei 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Dit reglement voorziet dat het provinciebestuur West-Vlaanderen een 
infrastructuurtoelage kan verstrekken aan lokale besturen of verenigingen zonder 
winstoogmerk voor sportief-recreatieve accommodaties in West-Vlaanderen. De keuze 
van sporttakken die hiervoor in aanmerking komen, wordt bepaald door de 
prioriteitenlijst die de bestendige deputatie op beleidsmatig vlak vastlegt. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost        Paul  Breyne 
(get.)          (get.) 
 

Reglement betreffende de infrastructuursubsidiëring van sportief-recreatieve 
projecten 

De Provincieraad van West-Vlaanderen 
Gelet op de provinciale beleidsnota sport 2003 –2006 van januari 2003; 
Gelet op het organiek reglement van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen van 27 
november 1997; 
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Gelet op het feit 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 door het betoelagen van sportinfrastructuur. 
Rekening houdend met de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie; 
Besluit: 

 

I. Doelstelling en toepassingsgebied 
 
Art. 1. Het doel van dit reglement is het stimuleren van de sportbeoefening in West-
Vlaanderen, via een infrastructuursubsidie aan initiatieven met ten minste een regionale 
uitstraling.  De initiatieven moeten een sportieve of recreatieve inhoud hebben. 
Art. 2. Zowel lokale besturen als rechtspersonen zonder winstoogmerk, met 
maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen of een actieve werking in West-Vlaanderen, 
kunnen een aanvraag doen.  Aanvragen van natuurlijke personen komen niet in 
aanmerking. 
II.  Toekenningscriteria 
Art. 3.  Het initiatief waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moet beantwoorden aan de 
volgende criteria : 
Algemene criteria 

• Volledig in de provincie West-Vlaanderen gesitueerd worden. 
• Structuurbepalend zijn, d.w.z. een regionaal hefboomproject zijn, met een 

regionale uitstraling op sportief en/of recreatief vlak. 
• Een maatschappelijk draagvlak kunnen aantonen (het betrekken van lokale en 

regionale actoren). 
• Gebaseerd zijn op een strategisch (ondernemings)plan en onderbouwd zijn door 

een gedetailleerde begroting van het project.  Voor grote projecten kan de 
Bestendige Deputatie van de aanvrager een bijkomende uitleg en/of een 
bijkomende begroting per onderdeel eisen. 

• De projectindiener brengt zelf ten minste 20 % in.  Bij de projectaanvraag dient 
reeds een cofinanciering van ten minste 30 % van de totale investeringskost 
gegarandeerd te zijn.  De eigen bijdrage van de projectindiener en de subsidie 
door de Provincie zijn hier niet inbegrepen. 

• De kostprijs van het investeringsproject mag niet lager dan 25.000 € (incl. BTW) 
zijn. 

• Er moeten voldoende garanties zijn voor een exploitatie op lange termijn (zowel 
qua personeel, werkingsbudgetten, onderhoud van gebouwen, enz.). 

• De realisatie van het initiatief loopt maximaal vier jaar te rekenen vanaf het 
kalenderjaar volgend op het jaar van de definitieve goedkeuring door de 
Bestendige Deputatie.  De duur van de realisatie kan verlengd worden bij 
gemotiveerde beslissing van de Bestendige Deputatie en op voorstel van de 
beoordelingscommissie. 

• De medewerking van de provincie dient vermeld te worden in alle informatieve 
communicatie met derden (‘met steun van de Provincie West-Vlaanderen’).  
Bovendien moet de bouwheer aan de zijde van de openbare weg, en voor de duur 
van de bouw of de verbouwingswerken, duidelijk leesbaar vanaf de openbare weg, 
de vermelding aanbrengen : ‘met steun van de Provincie West-Vlaanderen’.   

• De aanvrager moet beschikken over de vereiste wettelijke vergunningen en 
voldoen aan de voorschriften ter zake. 
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• Wanneer een projectaanvraag ingediend wordt, waarop voor bepaalde onderdelen 
van het initiatief meerdere provinciale reglementen van toepassing zijn, kan per 
onderdeel slechts één bepaald subsidiereglement in aanmerking komen. 

Sportief-recreatieve criteria 
• Het project moet passen in het sportbeleidsplan van de Provincie West-

Vlaanderen.  Jaarlijks wordt door de Bestendige Deputatie een limitatieve lijst 
opgemaakt, op voorstel van de provinciale sportraad West-Vlaanderen. 

• Opgebouwd zijn rond een duidelijk concept. 
• Een aantoonbaar kwalitatief niveau hebben. 
• Voldoende aandacht voor een hedendaags of vernieuwend karakter 

(tegemoetkomen aan het verwachtingspatroon van de huidige en toekomstige 
bezoeker). 

• Duidelijk publieksgericht zijn. 
• Voldoende educatief karakter kunnen aantonen. 
• Een ruime toegankelijkheid kunnen waarborgen : voldoende openingstijden, 

herkenbaarheid langs de openbare wegen, bewegwijzering, enz. 
• Beschikken over infrastructurele faciliteiten voor personen met een handicap en 

andere doelgroepen in het kader van het gelijkekansenbeleid. 
• Over een duidelijk promotieplan op korte en middellange termijn beschikken. 
• Art. 4. De aanvrager-projectleider dient de begeleiding van de Provincie te 

aanvaarden in alle fasen van de realisatie van het initiatief (concept, 
voorbereiding, uitvoering, exploitatie en herdefiniëring).  Het project dient 
rekening te houden met de adviezen op inhoudelijk, financieel en juridisch vlak en 
op het stuk van management, die door de Provincie worden geformuleerd. 

 
III. Aanvraagprocedure 
Art. 5.  De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie op basis van dit reglement dient 
schriftelijk en op het daartoe bestemde formulier te worden gericht aan de leden van de 
Bestendige Deputatie, ter attentie van de Dienst Sport, Provinciehuis Boeverbos, 
Doornstraat 114, 8200 Sint-Andries.  De aanvraag moet uiterlijk op 1 februari of 1 
september van elk jaar worden ingediend. 
Art. 6.  De aanvraag moet de volgende documenten bevatten : 

• Het aanvraagformulier 
• Het activiteitenverslag en de jaarrekening (balans, resultatenrekening en 

toelichting) van de laatste drie boekjaren, uitgezonderd voor nieuw opgerichte 
structuren.  Lokale besturen zijn van deze verplichting vrijgesteld. 

• De statuten en de wijzigingen 
• Overeenkomstig artikel 3,1,d een uitvoerige projectbeschrijving (doelstellingen, 

doelgroep, planning, tijdschema, onderdelen, detail van de activiteiten, voorziene 
personeelsbehoeften) en een uitvoerig exploitatieplan voor de eerste drie jaren.  
Uit deze projectbeschrijving moet blijken dat het om een initiatief gaat waarvan 
de uitstraling ten minste een regionaal karakter heeft en dat voldoet aan alle 
voorwaarden, zoals omschreven in artikel 3. 

• Een algemeen financieringsplan van de investering met vermelding van de 
instanties bij wie subsidies worden aangevraagd. 

• De gedetailleerde jaarlijkse begrotingen voor de duur van het project, zowel met 
betrekking tot de investeringen als tot de exploitatie.  Uit de jaarrekeningen en 
het financieringsplan moet blijken dat de solvabiliteit en financiële draagkracht 
sterk genoeg zijn om het project te kunnen dragen. 

• Het BTW-nummer van de aanvrager en een verklaring op eer van de 
aftrekbaarheid van de BTW. 
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IV. Toekenningsprocedure 
Art.7.  De Bestendige Deputatie geeft een principiële beslissing, gesteund op het advies 
van een beoordelingscommissie die als volgt is samengesteld : 
drie leden van de Bestendige Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen, van 
wie één het voorzitterschap waarneemt;  
één vertegenwoordiger per politieke partij vertegenwoordigd in de provincieraad; 
2 provinciale ambtenaren of hun vaste vervanger als permanente adviseurs, door de 
Bestendige Deputatie aan te duiden uit de Dienst Sport; 
3 vertegenwoordigers van de Provinciale Sportraad West-Vlaanderen; 
1 vertegenwoordiger van het BLOSO. 
De aanvrager kan op vraag van de beoordelingscommissie voor advies uitgenodigd 
worden om toelichting bij het project te geven.   
Art.8.  De beoordelingscommissie wordt op initiatief van de voorzitter bijeengeroepen.  
De beoordelingscommissie verleent advies over het toe te kennen subsidiebedrag, op 
basis van bovengenoemde toekenningscriteria.  Dit advies wordt ter goedkeuring aan de 
Bestendige Deputatie voorgelegd. 
Art.9.  De principiële goedkeuring geldt voor een periode van drie jaar, vanaf de datum 
van beslissing van de Bestendige Deputatie, binnen dewelke de aankoop, de werken, 
leveringen en/of diensten moeten aangevangen zijn, zo niet vervalt de aanvraag.  Deze 
principebeslissing houdt alleen een intentieverklaring, maar geen concrete 
subsidieverbintenis, in. 
 
V. Omvang van de subsidie 
Art.10.  De subsidie wordt verleend als tussenkomst in de investeringskosten van het 
initiatief en gebeurt binnen de perken van de onderscheiden kredieten die hiervoor op de 
begroting zijn ingeschreven.  De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de in het 
financieringsplan begrote investeringskost (inclusief BTW, voor zover deze BTW niet 
aftrekbaar is voor de subsidieaanvrager) en overschrijdt het bedrag van 500.000 € niet.  
De Provincie verleent geen subsidies voor werkingskosten. 
Bij de vaststelling van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met de subsidies die 
worden verstrekt door alle overige instanties die ter zake steun kunnen verlenen (o.a. de 
Europese Unie en andere publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen naar 
Belgisch en buitenlands recht), zodat het totale subsidiebedrag voor het project of 
initiatief 80 % van de begrote en/of in rekening gebrachte uitgaven niet overschrijdt. 
Art.11.  Vooraleer de Bestendige Deputatie een definitieve beslissing neemt, dient : 

• het volledige (geactualiseerde) financieringsplan contractueel vast te liggen 
• de projectindiener zich schriftelijk te verbinden de vastgelegde sportief-

recreatieve bestemming te handhaven gedurende een termijn van vijftien jaar, 
ingaande op 1 januari volgend op het laatste jaar waarin hij de provinciale 
subsidie heeft genoten. 

• de projectindiener zich schriftelijk te verbinden (cf. model als bijlage bij dit 
reglement) de ontvangen subsidies terug te betalen : 

• indien hij zonder toestemming van de Bestendige Deputatie, de bestemming van 
het onroerend goed, waarvoor de infrastructuursubsidie werd aangevraagd, 
gewijzigd heeft binnen de termijn van vijftien jaar, zoals omschreven in artikel 
11b. 

• bij vereffening van de rechtspersoon die het project heeft ingediend, binnen de 
termijn van vijftien jaar, zoals omschreven in artikel 11b. 

• de projectindiener een bankwaarborg ten gunste van de Provincie af te leveren, 
ter dekking van eventuele, toekomstige schuldvorderingen, in hoofde van 
terugvorderbare subsidies : 

• ontstaan volgens artikel 11c. 
• beslist onder toepassing van artikel 18. 



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

 
 
BESTUURSMEMORIAAL NR.8 – 11 JUNI 2004   123 

• Deze bankwaarborg bedraagt 20 % van de totale investeringskost en eindigt na 
een termijn van vijftien jaar, ingaande op 1 januari volgend op het laatste jaar 
waarin de projectindiener provinciale subsidie heeft genoten.  Deze bankwaarborg 
moet eveneens de eigen inbreng van 20 % garanderen, zoals omschreven in 
artikel 3,1e.  De lokale besturen zijn vrijgesteld van het leveren van een 
bankwaarborg, maar moeten wel een bewijs geven dat de eigen inbreng in de 
begroting is ingeschreven. 

• de projectindiener een kopie van de bouwvergunning voor te leggen. 
• De Bestendige Deputatie kan bovendien bijkomende gegevens en/of documenten 

opvragen, zoals bestekken, offertes, eigendomsbewijzen, enz. 
• De principiële beslissing vervalt indien bovengenoemde documenten niet kunnen 

worden geleverd. 
Art. 12.  De Bestendige Deputatie kan beslissen om de subsidie in jaarlijkse schijven uit 
te betalen.  In dit geval gebeurt de uitbetaling van een jaarlijkse schijf na het voorleggen 
van de bewijzen van de werkelijk gedane investeringskost over het voorbije jaar.  Het 
saldo zal slechts uitbetaald worden na het voorleggen van de eindafrekening en na 
controle van de Provincie. 
Art. 13.  Het uiteindelijke provinciale subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de 
totale gefactureerde investeringskost.  De facturen moeten op naam van de 
projectindiener staan. 
Art. 14.  Indien blijkt dat de werkelijke investeringskosten minder bedragen dan de 
begrote investeringskosten, wordt het bedrag van de uiteindelijke subsidie bepaald 
volgens de  
formule :  
uiteindelijke subsidie = oorspronkelijke subsidie x werkelijke investeringskost 
 begrote investeringskost 
Indien blijkt dat de werkelijke investeringskosten hoger zijn dan de begrote 
investeringskost, kan de Bestendige Deputatie beslissen een bijkomende subsidie toe te 
kennen van maximum 50 % van het bedrag in meer, voor zover de totale subsidie het 
bedrag van 500.000 € niet overschrijdt. 
Bij de BTW-plichtigen met recht op aftrek dient de subsidie steeds te worden berekend 
op basis van de werkelijke investeringskost, dit is het bedrag exclusief BTW en de 
omvang van het saldo zal hiervan afhankelijk worden gesteld. 
 
VI. Uitbetaling 
Art. 15. De uitbetaling geschiedt na het voorleggen van de vereiste 
verantwoordingsstukken (betaalde facturen) van de werkelijk gedane investeringskost en 
na controle van het project door een aangestelde van de Bestendige Deputatie.  
Bovendien dient steeds een overzichtslijst van de facturen bijgevoegd te worden.  De 
laatst betaalde facturen moeten worden ingediend binnen de negen maanden na de 
realisatie van het project. 
 
VII. Slotbepalingen 
Art. 16. Ieder jaar moet de projectindiener de jaarrekening van het afgelopen boekjaar 
bezorgen.  De jaarrekeningen moeten worden ingediend tot 31 december van het jaar 
dat volgt op het verstrijken van de bankwaarborg.  
Art. 17. De Bestendige Deputatie is gemachtigd om alle onderzoeken en controles in te 
stellen, alle (boekhoudkundige) documenten te doen overleggen of mee te delen en alle 
maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht teneinde de juistheid en de draagwijdte 
van de verstrekte gegevens en de aanwending van de provinciale subsidie na te gaan. 
Art. 18. 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 
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Bestendige Deputatie beslissen tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de 
verleende subsidies. 
Art. 19. De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen. 
Art. 20. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2004. 
 
Brugge, 29 januari 2004 
 
De Griffier,       De Voorzitter, 
H. Ost        Jean De Bethune 
(get.)        (get.) 
 
 
51. Consulaten:  Republiek Oeganda, Japan. 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-PG 
 
Brugge, 07 juni 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

• de heer Bernard DOSSCHE benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Oeganda 
te Gent, met consulair ressort het Vlaamse Gewest. 
 

• de heer René PEETERS benoemd is tot Ereconsul-Generaal van Japan te 
Antwerpen 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 Breyene 
 
 
 
52. PLP35 betreffende de procedure tot indiening van de zonale 

veiligheidsplannen  
      en de goedkeuring ervan door de Ministers van Binnenlandse Zaken en 

Justitie. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/4/3 
 
Brugge, 8 juni 2004 
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Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschef, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Interministeriële Omzendbrief 
PLP35 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 2 juni 2004 (blz. 42244 t.e.m 
42253). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 
 
53. PREV 19bis ter vervanging van omzendbrief PREV 19 met betrekking tot de  
      opdracht van ambtenaren belast met adviezen inzake technopreventie in de  
      procedure voor fiscale aftrek voor investeringen in beveiliging 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/1/6 
 
Brugge, 28 mei 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief PREV 19bis ter 
vervanging van omzendbrief PREV 19 met betrekking tot de opdracht van ambtenaren 
belast met adviezen inzake technopreventie in de procedure voor fiscale aftrek voor 
investeringen in beveiliging 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 mei 2004 (blz. 40182 tot en 
met 40191). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  Breyne 
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54. Opheffng provinciaal visreglement 
 
Mirona 
 
Brugge, 28 mei 2004 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies 
van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de opheffing van het provinciaal 
visreglement mede te delen. 
 
Opheffng provinciaal visreglement 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 
Gelet op het algemeen politiereglement voor de West-Vlaamse provinciale domeinen dd. 
7/2/1991 en latere wijzigingen; 
Gelet op het specifiek reglement betreffende de visvangst in de provinciale domeinen; 
Gelet op de vraag van de provinciale visserijcommissie terzake; 
Gelet op de beslissing van de Bestendige Deputatie dd. 9/10/2003 waarbij het provinciaal 
reglement betreffende de visvangst in de provinciale domeinen opgeheven wordt en 
waarbij de wet op de riviervisserij in de provinciale domeinen van toepassing gesteld 
wordt; 
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
Overwegende dat het onderzoek heeft aangetoond dat de waterpartijen in de provinciale 
domeinen waar tot op heden de visserij wordt toegelaten, in verbinding staan met de 
openbare waterlopen; 
Gelet op het feit dat waterlopen in verbinding met het openbaar waterlopennetwerk 
vallen onder het toepassingsgebied van de wet op de riviervisserij. 
 
Besluit: 
 
Art. 1. Het provinciaal reglement betreffende de visvangst in de provinciale domeinen 
wordt opgeheven en de wet op de riviervisserij is er van toepassing. 
Art. 2. In het algemeen politiereglement voor de provinciale domeinen wordt het artikel 
2 ‘Niemand mag in de waters van de domeinen vissen zonder visverlof dat wordt 
afgeleverd door de Bestendige Deputatie enz…’ geschrapt. 
Art. 3. Onderhavig besluit treedt in werking zodra het gepubliceerd word in het 
Bestuursmemoriaal. 
 
Brugge, 25 maart 2004 
 
 
De  Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
(get.)         (get.) 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 9 van 6 augustus 2004 

 
55.  Kerkfabrieken – Begrotingswijzigingen – Taak van hoofdgemeente. 
56.     Bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. 
57. GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie 

naar een korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
58. Invoeren van het vervangend reglement betreffende het toekennen van 

een premie voor het uitvoeren van werken aan woningen tot het 
voorkomen van koolmonoxidevergiftiging. 

59.  Invoeren van het vervangend reglement betreffende het toekennen van 
een premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding. 

60.  Omzendbrief BA-2004/2 betreffende het administratief toezicht op de 
Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn. – Wijzigingen aan de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor 
maatschappelijk welzijn door het decreet van 7 mei 2004. 

61. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 
juni 2004. 
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55. Kerkfabrieken – Begrotingswijzigingen – Taak van hoofdgemeente. 
 
Vl. Gem. – 5e Dienst , Nr. 59 04 993 AZ/04/1 Brugge,  
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen  
Aan de leden van de kerkfabrieken 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer U hierbij, voor verder gevolg, de tekst te bezorgen van mijn omzendbrief in 
verband met de in rand vermelde aangelegenheid. 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
 
 
Omzendbrief 
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
Burg 4, 8000 BRUGGE 
Tel. (050)40 56 11 - Fax (050)40 56 00 
 
Geacht college, 
Geachte leden, 
 
Via deze omzendbrief vestig ik opnieuw de aandacht erop dat begrotingswijzigingen 
uiterlijk op 1 december van het dienstjaar op de Afdeling Binnenlandse Aangelegenheden 
West-Vlaanderen – Burg 4 te 8000 - Brugge moeten ingediend zijn, weliswaar voorzien 
van het advies of adviezen van de gemeenteraad of gemeenteraden, naargelang. 
Begrotingswijzigingen die na deze datum worden ingestuurd zullen niet meer voor 
goedkeuring aan de bestendige deputatie worden voorgelegd. U mag immers niet uit het 
oog verliezen dat de ingestuurde begrotingswijzigingen door mijn diensten ook nog naar 
het bisdom moeten worden gestuurd voor advies 
 
Verder stel ik vast dat de gemeentelijke adviezen i.v.m. begrotingen, 
begrotingswijzigingen en rekeningen van kerkfabrieken, waarvan meer dan één 
gemeente financiële verantwoordelijkheid draagt, niet gestructureerd worden 
toegestuurd aan mijn diensten. 
 
Wanneer een “intergemeentelijke” kerkfabriek aan de hoofdgemeente een begroting, een 
begrotingswijziging of een rekening bezorgt dan dient deze hoofdgemeente onmiddellijk 
bij ontvangst een exemplaar door te sturen aan de andere bevoegde gemeente of 
gemeenten, teneinde het advies van de gemeenteraad of gemeenteraden te verkrijgen. 
Om te beletten dat de door de hoofdgemeente aangeschreven gemeente of gemeenten 
mij rechtstreeks het gevraagde advies of adviezen toesturen zonder dossier, dient de 
hoofdgemeente aan deze aangeschreven gemeente of gemeenten te verzoeken het 
advies terug te sturen aan de hoofdgemeente. Indien het advies of alle adviezen zijn 
ingewonnnen door de hoofdgemeente dan pas dient het dossier in de vereiste aantal 
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exemplaren, tesamen met het advies van alle bevoegde gemeenteraden, overgemaakt te 
worden aan mijn diensten. Het aantal exemplaren van hetzij van de begroting, hetzij de 
begrotingswijziging, hetzij de rekening bedraagt vier, vijf of zes naargelang het gaat om 
één, twee of drie bevoegde gemeenten. 
 
Ik reken erop dat de nodige schikkingen zullen worden getroffen opdat de hierboven 
vermelde termijnen en regels worden nageleefd. 
 
Hoogachtend, 
 
Paul Breyne 
Gouverneur. 
 
 
 
 
56. Bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2002/OB/3/1 
 
Brugge, 2 juli 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschef, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 
11bis: bijkomende richtlijnen inzake de evaluatie van het personeel. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2004 (blz. 53707 t.e.m 
53710). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 
 
 
 
57. GPI 39 betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar 
een korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/3/2 
 
Brugge, 21 juni 2004 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschef, 
Aan de heren directeur - coördinator 
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Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de ministeriële Omzendbrief GPI 39 
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 18 juni 2004 (blz. 45380 t.e.m 
45384). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 
 
58. Invoeren van het vervangend reglement betreffende het toekennen van een 
premie voor het uitvoeren van werken aan woningen tot het voorkomen van 
koolmonoxidevergiftiging. 
 
Welzijn – P04/8/10A1-02 
 
Brugge, 20-7-2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van Art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 24 juni 2004 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende invoering van het vervangend reglement ter bestrijding van 
koolmonoxidevergiftiging (particuliere toelagen voor huisvesting). 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost        Paul  Breyne 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
Gelet op het provinciaal beleidsplan Wonen 2002 -2006, waarbij gesteld wordt dat 
bijzondere aandacht moet gaan naar de “kwaliteitsverbetering”  van het patrimonium 
waarbij de nodige aandacht besteed wordt  aan de zwakkere doelgroepen op de 
woonmarkt; 

 
Overwegende dat koolmonoxidevergiftiging nog al te veel voorkomt ten gevolge van 
onveilige installaties, vooral bij zwakkere bewonersgroepen; 

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

 
Overwegende dat het reglement van 28/2/2002 heel wat onduidelijkheden bevat die 
interpretatie problemen en verwarring veroorzaken en dat de procedure onder dit 
reglement een vlotte afhandeling van de aanvragen belemmert; 
 
Gelet op het advies van de provinciale werkgroep wonen; 
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Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde in zijn verslag; 
Gelet op de Art.en 65 en 85 van de Provinciewet; 
 

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor het 
uitvoeren van werken aan woningen tot het voorkomen van 

koolmonoxidevergiftiging 
 
Art. 1: Begripsomschrijvingen: 
- De aanvrager: een of meerdere natuurlijke personen die eigenaar-bewoner, eigenaar-

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

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

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

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

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

0. De vervanging van (onveilige) waterverwarmingstoestellen met een open 
verbrandingsruimte door: 

− waterverwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte 
− elektrische waterverwarmers 
− door Centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een 

waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is 
1. de vervanging van verwarmingstoestellen met een open verbrandingsruimte door: 

− verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte 
− elektrische verwarmingstoestellen 
− centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte 

2. het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal (zowel 
plaatsen flexibel, muurdoorvoer, dakdoorvoer, schouwen, …) 

 
De opgesomde werken zijn limitatief. Daarenboven wordt de eerste installatie van 
toestellen niet betoelaagd. Het moet gaan om vervanging in functie van het wegwerken 
van onveilige woonsituaties. 
 
Art. 4: voorwaarden om de premie te bekomen  
 
0. Het aanvraagformulier wordt ingediend na de werken en ten laatste 1 jaar na de 

factuurdatum.  
1. De woning is minimum 20 jaar oud. 
2. De werken worden uitgevoerd aan een bestaande woning die als hoofdverblijfplaats 

wordt bewoond. 
3. De geplaatste toestellen zijn in degelijke staat en conform met de geldende 

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

5. De premie kan slechts éénmaal aangevraagd worden voor dezelfde woning, tenzij 20 
jaar verlopen is sinds de uitbetaling van de premie in toepassing van dit reglement. 
 

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

 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum 
van € 250  voor de vervanging van (onveilige) waterverwarmingstoestellen met 
een open verbrandingsruimte  

 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum 
van € 250  voor de vervanging van verwarmingstoestellen met een open 
verbrandingsruimte  

 50% van de kostprijs der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum 
van € 250 voor het bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen van een 
rookkanaal (zowel plaatsen flexibel, muurdoorvoer, dakdoorvoer, schouwen, …) 

 
Men kan dus maximaal € 750  bekomen. Alle betoelaagbare werken moeten tegelijk 
worden aangevraagd. 

 
2. Het bedrag van de premie wordt berekend aan de hand van de facturen der 

uitgevoerde betoelaagbare werken en gebeurt na voorlegging van de facturen op 
naam van de aanvrager. 

 
3. De premie wordt uitbetaald na voltooiing  van alle werken, en op voorwaarde dat er 

voldaan is aan alle reglementaire en provinciale technische voorwaarden. De 
uitbetaling gebeurt in éénmaal. 

 
4. Op de facturen staat apart vermeld: 

• het adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd,  
• de aankoop van de materialen 
• de plaatsing van de toestellen met opgave van het type  
• de werken aan het rookkanaal 

 
5. Indien bij de berekening van de premie blijkt dat de uitbetaling aanleiding geeft tot 

overbetoelaging, kan de Bestendige Deputatie beslissen geen of een verminderde 
premie te verlenen. 

 
Art.  6:  

1. Alle aanvragen tot het bekomen van premies worden schriftelijk gericht aan de 
Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries op formulieren die kunnen bekomen 
worden op bovengenoemd adres. 

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

3. Een aanvraag wordt afgewezen indien na een tweede bezoek aan de woning door de 
provinciaal gemachtigde ambtenaar, geen vertegenwoordiger aanwezig is om toegang 
tot de woning te verlenen, tenzij op voorhand de afspraak werd geannuleerd. 

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

5. 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. 

Art. 7: Inwerkingtredings-, opheffings- en overgangsbepalingen. 
1. Dit reglement treedt in werking op 1/9/2004. 

2. Aanvragen ingediend onder het reglement van 28/02/2002 betreffende het voorkomen 
van koolmonoxidevergiftiging zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen 
van dat reglement dat voor het overige wordt opgeheven. 

Art. 8 : De Bestendige Deputatie kan de bepalingen van dit reglement coördineren met 
de bepalingen die deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden 
gewijzigd hebben. Daartoe kan zij: 
1. de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de 

teksten naar de vorm wijzigen; 

2. de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de 
nieuwe nummering overeenbrengen; 
3. zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat 

zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en 
eenheid in de terminologie te brengen. 

De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: 

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor het uitvoeren van 
werken aan woningen tot het voorkomen van koolmonoxidevergiftiging, gecoördineerd 
op ......... en zal in het Bestuursmemoriaal worden bekendgemaakt.  

Te Brugge, 24/6/2004 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
(get.) Hilaire OST (get.)  Jean de Bethune 
 
 
 
 
59. Invoeren van het vervangend reglement betreffende het toekennen van een 
premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding. 
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Welzijn – P04/8/10A1-03 
 
Brugge, 19-7-2004 
 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk Welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
 
In uitvoering van artikel 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het 
Provincieblad de beslissing van 24 juni 2004 van de provincieraad van West-Vlaanderen 
houdende invoering van het vervangend reglement voor dakrenovatie en vochtbestrijding 
(particuliere toelagen voor huisvesting). 
 
De Provinciegriffier       De Gouverneur 
Hilaire Ost        Paul  Breyne 
 
 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 
 
Gelet op het provinciaal beleidsplan Wonen 2002 -2006, waarbij gesteld wordt dat 
bijzondere aandacht moet gaan naar de “kwaliteitsverbetering”  van het patrimonium; 

 
Overwegende dat een gezonde huisvesting begint bij een droog huis met een goed dak 
boven het hoofd, aangezien vocht in huis vaak aan de basis ligt van 
gezondheidsproblemen; 

 
Gelet op het advies van de provinciale werkgroep Wonen; 
 
Overwegende dat versnippering van middelen moet vermeden worden zodat toelagen 
vooral gericht moeten zijn op typische West-Vlaamse pijnpunten en toegespitst moeten 
zijn op noden die door andere openbare overheden niet of onvoldoende worden 
betoelaagd; 

 
Overwegende dat het reglement van 28/2/2002 heel wat onduidelijkheden bevat die 
interpretatie problemen en verwarring veroorzaken en dat de procedure onder dit 
reglement een vlotte afhandeling van de aanvragen belemmert; 

 
Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde in zijn verslag; 
 
Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 
 

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor 
dakrenovatie en vochtbestrijding 

 
Art. 1: Begripsomschrijving 
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- De aanvrager: een of meerdere natuurlijke personen die eigenaar-bewoner, eigenaar-
verhuurder, vruchtgebruiker zijn van een bestaande woning. 

- De woning: een huis gelegen in de provincie West-Vlaanderen; appartementen en 
studio’s zijn uitgesloten; 

- De hoofdverblijfplaats: de woning waar een gezin of alleenstaande effectief en 
gewoonlijk verblijft en op dat adres ingeschreven is in het bevolkingsregister;  

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

 
Art.2: De Provincie West-Vlaanderen verleent een premie voor het wegwerken van 
vochtproblemen en/of vernieuwen van daken onder de voorwaarden vastgesteld in dit 
besluit en binnen de perken van de goedgekeurde kredieten.  
 
Art. 3: De werken die in aanmerking komen 
 
• Werken van categorie 1: de werken die vochtproblemen door opstijgend grondvocht 

en/of slagregen efficiënt bestrijden  
• Werken van categorie 2: het vernieuwen van het dak van het hoofdgebouw en/of 

aanbouw van de woning. Het vernieuwde dak moet voorzien zijn van een goed 
onderdak. Het plaatsen van isolatie of het vervangen van goten alleen komt niet voor 
betoelaging in aanmerking. 

 
Nieuwbouw, onderhouds-, herstellings- en verfraaiingswerken worden niet betoelaagd, 
evenmin renovatiewerken aan bijgebouwen zonder woonfunctie. 
 
 
Art. 4: Voorwaarden om de premie te bekomen: 
 
0. Het aanvraagformulier wordt ten laatste 1 jaar na de factuurdatum ingediend. 
1. De woning moet minimum 30 jaar oud zijn. 
2. De werken worden uitgevoerd aan bestaande woningen die als hoofdverblijfplaats 

worden bewoond of onmiddellijk na de werken en ten laatste binnen de 3 jaar na de 
ontvangstdatum zullen worden bewoond. 

3. Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger liggen dan 
het gemiddelde niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van de gemeente waar de 
woning is gelegen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de 
aanvraag. De lijst van KI-bedragen is opgenomen in de toelichting bij de 
aanvraagformulieren. 
Voor de eigenaar-bewoner wordt de grens met € 125  verhoogd indien hij op het 
moment van de aanvraag tenminste 3 bij hem gedomicilieerde kinderen heeft. 

4. De werken moeten op doelmatige wijze geschieden zoals vastgesteld door de 
Bestendige Deputatie en ter kennis gebracht aan de kandidaat-aanvragers in de 
toelichting bij de aanvraagformulieren. 

5. Bij werken aan buitenmuren of daken moet een stedenbouwkundige vergunning 
voorgelegd worden of een attest van de burgemeester waaruit blijkt dat er geen 
stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

6. De werken van de beide categorieën kunnen op een verschillend tijdstip worden 
uitgevoerd. Evenwel moeten alle werken van beide categorieën ten laatste worden 
uitgevoerd  binnen de  3 jaar na ontvangstdatum. 
Wanneer de Bestendige Deputatie oordeelt dat de vertraagde uitvoering is toe te 
schrijven aan onvoorziene omstandigheden of overmacht kan uitzonderlijk een 
éénmalige verlenging met 1 jaar worden toegestaan. 
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7. De premie kan slechts éénmaal worden aangevraagd voor dezelfde woning, tenzij 30 
jaar verlopen is sinds de uitbetaling van de eerste premie in toepassing van dit 
reglement. 

 
Art. 5: Bedrag van de premie 
 

0. Per categorie is het bedrag van de premie vastgesteld op 50% van de kostprijs 
der uitgevoerde betoelaagbare werken met een maximum van € 1.000 per 
categorie. Het factuurbedrag mag niet minder bedragen dan € 800. De premie 
kan nooit minder bedragen dan € 400. 

 
1. De uitbetaling van de premie kan per categorie plaatsvinden, en gebeurt na 

voorlegging van de facturen op naam van de aanvrager. De in aanmerking 
genomen facturen kunnen in geen geval ouder zijn dan 1 jaar voor de 
ontvangstdatum. 

 
2. De premie voor een categorie wordt uitbetaald na voltooiing van alle werken 

binnen deze categorie, en op voorwaarde dat er voldaan is aan alle reglementaire 
en provinciale technische voorwaarden.   

 

3. Indien bij de berekening van de premie blijkt dat de uitbetaling aanleiding geeft 
tot overbetoelaging kan de Bestendige Deputatie beslissen geen of een 
verminderde premie te verlenen. 

 
Art. 6:  
 
1. Alle aanvragen tot het bekomen van premies moeten worden gericht aan de 

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

2. De 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 premies en voor de uitvoering van dit reglement. 

3. Een aanvraag wordt afgewezen indien na een tweede bezoek aan de woning door de 
provinciaal gemachtigde ambtenaar, geen vertegenwoordiger aanwezig is om toegang 
tot de woning te verlenen, tenzij op voorhand de afspraak werd geannuleerd. 

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

5. 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. 
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Art. 7: Inwerkingtredings-, opheffings- en overgangsbepalingen. 
1 Dit reglement treedt in werking op  1/9/2004. 

2 Aanvragen ingediend onder het reglement van 28/02/2002 betreffende dakrenovatie 
en vochtbestrijding zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van dat 
reglement dat voor het overige wordt opgeheven. 

3 Voor aanvragen tot cumulatie met premies toegekend onder de opgeheven provinciale 
reglementen inzake huisvesting van 17/10/1995 en 28/2/2002 doet de Bestendige 
Deputatie billijkheidshalve uitspraak. 

Art. 8: De Bestendige Deputatie kan de bepalingen van dit reglement coördineren met 
de bepalingen die deze op het tijdstip van de coördinatie uitdrukkelijk of impliciet zouden 
gewijzigd hebben. Daartoe kan zij: 
1. de volgorde, de nummering van de te coördineren bepalingen en in het algemeen de 

teksten naar de vorm wijzigen; 

2. de verwijzingen die voorkomen in de te coördineren bepalingen met de nieuwe 
nummering overeenbrengen; 

3. zonder afbreuk te doen aan de beginselen die in de te coördineren bepalingen vervat 
zijn, de redactie ervan wijzigen teneinde ze onderling te doen overeenstemmen en 
eenheid in de terminologie te brengen. 

De coördinatie zal het volgende opschrift dragen: 

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een premie voor vochtbestrijding 
en dakrenovatie, gecoördineerd op ......... en zal in het Bestuursmemoriaal worden 
bekendgemaakt.  

Te Brugge, 24/06/2004 
 
De Provinciegriffier, De Voorzitter, 
Hilaire Ost  Jean de Bethune 
 
 
 
60. Omzendbrief BA-2004/2 betreffende het administratief toezicht op de 
Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn. – Wijzigingen aan de organieke 
wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor maatschappelijk 
welzijn door het decreet van 7 mei 2004. 
 
Vl. Gem. A/04/991/208-1 
 
Brugge,  06/08/2004 
 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn  
 
 
Geacht college, 
Mijnheer, mevrouw de voorzitter, 
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Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2004/2 van 14 juli 
2004 betreffende het administratief toezicht op de Openbare Centra voor 
maatschappelijk  
welzijn. - Wijzigingen aan de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare 
Centra voor maatschappelijk welzijn door het decreet van 7 mei 2004. 
 
Het decreet en deze omzendbrief werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
28 juli 2004. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De waarnemend Gouverneur 
(get.) Jan Durnez 
 
 
Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
 
Vl Gem. A/04/991/209-3 
 
Brugge, 6 augustus 2004 
 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu, heb ik de eer u de aangepaste lijst met wijzigingen mee te 
delen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden vanaf 1 juli 2004. 
 
 
Hoogachtend 
 
 
Jan DURNEZ 
Waarnemend gouverneur 
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Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Antwerpen           

009 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim 0,00 € PAL 2020 Antwerpen 393,44 € 89,58 € 303,86 € 2004 2 N 

009 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim 13,18 € A 2020 Antwerpen 367,70 € 93,90 € 273,80 € 2004 2 N 

009 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim 0,00 € Sp 2020 Antwerpen 247,76 € 56,41 € 191,35 € 2004 2 N 

026 
Algemeen Ziekenhuis 
St.-Maarten 0,00 € Sp 2800 Mechelen 199,47 € 45,41 € 154,06 € 2004 2 N 

026 
Algemeen Ziekenhuis 
St.-Maarten 0,00 € PAL 2800 Mechelen 403,44 € 91,86 € 311,58 € 2004 2 N 

026 
Algemeen Ziekenhuis 
St.-Maarten 0,00 € A 2800 Mechelen 248,38 € 56,55 € 191,83 € 2004 2 N 

046 
Verpleeginrichting De 
Dennen 0,00 € Sp 2390 Malle 145,17 € 33,05 € 112,12 € 2004 2 N 

055 
Dodoensziekenhuis 
A.V. 2,68 € A 2800 Mechelen 201,19 € 47,88 € 153,31 € 2004 2 N 

063 
Sint-
Elisabethziekenhuis 0,00 € A 2300 Turnhout 230,68 € 52,52 € 178,16 € 2004 2 N 

063 
Sint-
Elisabethziekenhuis 0,00 € PAL 2300 Turnhout 411,49 € 93,69 € 317,80 € 2004 2 N 

088 
Verpleegtehuis 
Joostens 0,00 € Sp 2980 Zoersel 112,22 € 25,55 € 86,67 € 2004 2 N 

090 A.Z. Sint-Jozef 0,00 € A 2300 Turnhout 226,57 € 51,58 € 174,99 € 2004 2 N 

097 Heilig Hartziekenhuis 0,00 € A 2500 Lier 242,08 € 55,12 € 186,96 € 2004 2 N 

097 Heilig Hartziekenhuis 0,00 € Sp 2500 Lier 192,31 € 43,78 € 148,53 € 2004 2 N 

097 Heilig Hartziekenhuis 0,00 € PAL 2500 Lier 392,62 € 89,39 € 303,23 € 2004 2 N 

099 
A.Z. Sint-Augustinus 
- Sint-Camillus 0,00 € A 2610 Wilrijk 324,52 € 73,89 € 250,63 € 2004 2 N 

099 
A.Z. Sint-Augustinus 
- Sint-Camillus 0,00 € PAL 2610 Wilrijk 396,24 € 90,22 € 306,02 € 2004 2 N 

100 
St.-
Vincentiusziekenhuis 0,22 € A 2018 Antwerpen 282,94 € 64,59 € 218,35 € 2004 2 N 

102 Heilig Hartziekenhuis 0,00 € A 2400 Mol 240,78 € 54,82 € 185,96 € 2004 2 N 

104 Sint-Jozefkliniek 0,00 € A 2880 Bornem 250,74 € 57,09 € 193,65 € 2004 2 N 

189 
Joods Geriatrisch 
Centrum 0,00 € Sp 2018 Antwerpen 143,00 € 32,56 € 110,44 € 2004 2 N 

231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 0,00 € Sp 2060 Antwerpen 136,61 € 31,10 € 105,51 € 2004 2 N 

231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 0,00 € PAL 2060 Antwerpen 390,14 € 88,83 € 301,31 € 2004 2 N 

231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 0,00 € BRA 2060 Antwerpen 1.022,60 € 232,84 € 789,76 € 2004 2 N 

231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen 6,60 € A 2060 Antwerpen 214,92 € 54,03 € 160,89 € 2004 2 N 

236 
Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 0,00 € G 2050 

Antwerpen 
Linkeroever 144,18 € 32,82 € 111,36 € 2004 2 N 

236 
Revalidatiecentrum 
Hof ter Schelde 0,00 € Sp 2050 

Antwerpen 
Linkeroever 149,17 € 33,96 € 115,21 € 2004 2 N 

241 Kliniek De Mick 0,00 € PAL 2930 Brasschaat 410,17 € 93,39 € 316,78 € 2004 2 N 

241 Kliniek De Mick 0,00 € Sp 2930 Brasschaat 164,48 € 37,45 € 127,03 € 2004 2 N 

300 Universitair 66,45 € A 2650 Edegem 429,59 € 149,13 € 280,46 € 2004 2 N 
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Ziekenhuis 

308 
Sint-
Elisabethziekenhuis 0,00 € A 2200 Herentals 236,99 € 53,96 € 183,03 € 2004 2 N 

308 
Sint-
Elisabethziekenhuis 0,00 € Sp 2200 Herentals 244,38 € 55,64 € 188,74 € 2004 2 N 

314 A.Z. Heilige Familie 0,00 € A 2840 Reet 253,48 € 57,71 € 195,77 € 2004 2 N 

317 
A.Z. Jan Palfijn -
Gallifort 0,00 € Sp 2170 Merksem 130,06 € 29,61 € 100,45 € 2004 2 N 

317 
A.Z. Jan Palfijn -
Gallifort 0,48 € A 2170 Merksem 217,06 € 49,79 € 167,27 € 2004 2 N 

536 A.Z. Sint-Jozef 0,00 € A 2390 Malle 206,60 € 47,04 € 159,56 € 2004 2 N 

659 APRA-Kliniek 0,00 € Sp 2000 Antwerpen 204,68 € 46,60 € 158,08 € 2004 2 N 

682 
Fusieziekenhuis 
Monica 0,00 € A 2100 Deurne 233,61 € 53,19 € 180,42 € 2004 2 N 

682 
Fusieziekenhuis 
Monica 0,00 € Sp 2100 Deurne 149,68 € 34,08 € 115,60 € 2004 2 N 

689 Imeldaziekenhuis 0,00 € Sp 2820 Bonheiden 201,33 € 45,84 € 155,49 € 2004 2 N 

689 Imeldaziekenhuis 0,00 € A 2820 Bonheiden 259,47 € 59,08 € 200,39 € 2004 2 N 

709 A.Z. Sint-Dimpna 0,00 € A 2440 Geel 265,09 € 60,36 € 204,73 € 2004 2 N 

710 
Algemeen Ziekenhuis 
Klina 0,00 € PAL 2930 Brasschaat 389,81 € 88,75 € 301,06 € 2004 2 N 

710 
Algemeen Ziekenhuis 
Klina 0,00 € A 2930 Brasschaat 263,41 € 59,97 € 203,44 € 2004 2 N 

902 

Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Amedeus 0,00 € P 2640 Mortsel 171,31 € 39,00 € 132,31 € 2004 2 N 

936 

Psychiatrisch 
Centrum Broeders 
Alexianen 0,00 € P 2530 Boechout 185,44 € 42,22 € 143,22 € 2004 2 N 

937 

Psychiatrisch 
Ziekenhuis 
Bethaniënhuis 0,00 € P 2980 Zoersel 164,87 € 37,54 € 127,33 € 2004 2 N 

939 

Openbaar 
Psychiatrisch 
Ziekenhuis 0,00 € P 2440 Geel 252,32 € 57,45 € 194,87 € 2004 2 N 

970 

Psychiatrisch 
Centrum Sint-
Norbertushuis 0,00 € P 2570 Duffel 169,97 € 38,70 € 131,27 € 2004 2 N 
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Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

            

 Brabant Wallon           

043 Clinique Saint-Pierre 4,76 € A 1340 Ottignies 262,10 € 63,35 € 198,75 € 2004 2 F 

043 Clinique Saint-Pierre 0,00 € PAL 1340 Ottignies 394,65 € 89,86 € 304,79 € 2004 2 F 

346 
C.H. de Tubize-
Nivelles 0,00 € A 1400 Nivelles 227,35 € 51,76 € 175,59 € 2004 2 F 

413 
Clinique Champ Ste-
Anne 0,00 € Sp 1300 Wavre 150,01 € 34,15 € 115,86 € 2004 2 F 

413 
Clinique Champ Ste-
Anne 0,00 € PAL 1300 Wavre 403,20 € 91,80 € 311,40 € 2004 2 F 

700 Clinique Dr. Derscheid 0,00 € Sp 1410 Waterloo 138,05 € 31,43 € 106,62 € 2004 2 F 

700 Clinique Dr. Derscheid 0,00 € P 1410 Waterloo 194,17 € 44,21 € 149,96 € 2004 2 F 

912 
Centre Neurologique 
William Lennox 0,00 € P 1340 Ottignies 262,30 € 59,72 € 202,58 € 2004 2 F 

915 La  Petite  Maison 0,00 € P 1450 Chastre 392,90 € 89,46 € 303,44 € 2004 2 F 

923 
Association "Le 
Domaine" 0,00 € P 1420 

Braine-l 
Alleud 186,22 € 42,40 € 143,82 € 2004 2 F 

949 Les Feux Follets 0,00 € P 1367 Huppaye 294,85 € 67,13 € 227,72 € 2004 2 F 
 
 
 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs Deel Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Brussels           

038 
Psychogeriatrisch 
Centrum 0,00 € Sp 1080 

Molenbeek-
Saint-Jean 154,23 € 35,11 € 119,12 € 2004 2 F 

038 
Psychogeriatrisch 
Centrum 0,00 € G 1080 

Molenbeek-
Saint-Jean 171,61 € 39,07 € 132,54 € 2004 2 F 

051 
Centre Médical 
Gériatrique 0,00 € G 1200 

Woluwe-
Saint-

Lambert 104,37 € 23,76 € 80,61 € 2004 2 F 

053 Magnolia 0,00 € Sp 1090 Jette 119,52 € 27,21 € 92,31 € 2004 2 F 

053 Magnolia 0,00 € G 1090 Jette 137,87 € 31,39 € 106,48 € 2004 2 F 

076 
Hôpital universitaire 
Saint-Pierre 0,00 € PAL 1000 Bruxelles 416,22 € 94,77 € 321,45 € 2004 2 F 

076 
Hôpital universitaire 
Saint-Pierre 27,76 € A 1000 Bruxelles 428,46 € 118,99 € 309,47 € 2004 2 F 

077 Hôpital Brugmann 18,89 € A 1020 Laken 331,49 € 90,06 € 241,43 € 2004 2 F 

077 Hôpital Brugmann 0,00 € PAL 1020 Laken 390,61 € 88,94 € 301,67 € 2004 2 F 

077 Hôpital Brugmann 0,00 € Sp 1020 Laken 196,54 € 44,75 € 151,79 € 2004 2 F 

079 Institut Jules Bordet 25,44 € A 1000 Bruxelles 478,91 € 128,69 € 350,22 € 2004 2 F 

083 
Résidence Heysel 
Brugmann 0,00 € Sp 1020 Laken 259,81 € 59,15 € 200,66 € 2004 2 F 

087 Hôpitaux d'IRIS Sud 7,53 € A 1040 Etterbeek 266,18 € 66,42 € 199,76 € 2004 2 F 

087 Hôpitaux d'IRIS Sud 0,00 € Sp 1040 Etterbeek 180,50 € 41,09 € 139,41 € 2004 2 F 

087 Hôpitaux d'IRIS Sud 0,00 € PAL 1040 Etterbeek 397,51 € 90,51 € 307,00 € 2004 2 F 

110 
Algemene Kliniek 
Sint-Jan 0,00 € PAL 1000 Brussel 417,99 € 95,17 € 322,82 € 2004 2 F 

110 
Algemene Kliniek 
Sint-Jan 7,27 € A 1000 Brussel 261,38 € 65,13 € 196,25 € 2004 2 F 

111 
asbl Clinique de 
l'Europe 0,00 € PAL 1180 Uccle 392,45 € 89,36 € 303,09 € 2004 2 F 

111 
asbl Clinique de 
l'Europe 0,21 € A 1180 Uccle 265,33 € 60,57 € 204,76 € 2004 2 F 
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111 
asbl Clinique de 
l'Europe 0,00 € Sp 1180 Uccle 233,30 € 53,12 € 180,18 € 2004 2 F 

143 
Academisch 
Ziekenhuis V.U.B. 64,42 € A 1090 Jette 433,62 € 148,48 € 285,14 € 2004 2 F 

150 H.U.D.E.R.F. 24,78 € A 1020 Laken 645,42 € 166,09 € 479,33 € 2004 2 F 

332 A.s.b.l.   C.H.I.R.E.C. 0,00 € A 1180 Uccle 268,77 € 61,19 € 207,58 € 2004 2 F 

403 

Cliniques 
Universitaires Saint-
Luc 71,32 € A 1200 

Woluwe-
Saint-

Lambert 484,33 € 165,36 € 318,97 € 2004 2 F 

403 

Cliniques 
Universitaires Saint-
Luc 0,00 € Sp 1200 

Woluwe-
Saint-

Lambert 201,94 € 45,98 € 155,96 € 2004 2 F 

404 Hôpital Albert Laurent 0,00 € G 1080 
Molenbeek-
Saint-Jean 192,65 € 43,86 € 148,79 € 2004 2 F 

404 Hôpital Albert Laurent 0,00 € Sp 1080 
Molenbeek-
Saint-Jean 46,94 € 10,68 € 36,26 € 2004 2 F 

406 
Clinique Universitaire 
Erasme 0,00 € Sp 1070 Anderlecht 365,03 € 83,11 € 281,92 € 2004 2 F 

406 
Clinique Universitaire 
Erasme 56,98 € A 1070 Anderlecht 391,23 € 133,08 € 258,15 € 2004 2 F 

408 Institut Pachéco 0,00 € Sp 1000 Bruxelles 232,82 € 53,01 € 179,81 € 2004 2 F 

408 Institut Pachéco 0,00 € G 1000 Bruxelles 101,51 € 23,11 € 78,40 € 2004 2 F 

539 
Centre de Trauma. et 
de Réadaptation 0,00 € Sp 1020 Laken 262,03 € 59,66 € 202,37 € 2004 2 F 

547 
Hôpital Français - 
César de Paepe 7,03 € A 1082 

Berchem-
Sainte-
Agathe 241,84 € 60,49 € 181,35 € 2004 2 F 

547 
Hôpital Français - 
César de Paepe 0,00 € Sp 1082 

Berchem-
Sainte-
Agathe 257,42 € 58,61 € 198,81 € 2004 2 F 

723 
Clinique Ste-Anne St-
Rémi St-Etienne 7,42 € A 1070 Anderlecht 295,08 € 72,92 € 222,16 € 2004 2 F 

916 Le Bivouac 0,00 € P 1180 Uccle 66,11 € 15,05 € 51,06 € 2004 2 F 

926 Clinique Sans Souci 0,00 € P 1090 Jette 187,15 € 42,61 € 144,54 € 2004 2 F 

927 Parhélie 0,00 € P 1180 Uccle 404,85 € 92,18 € 312,67 € 2004 2 F 

935 La Ramée 0,00 € P 1180 Uccle 229,21 € 52,19 € 177,02 € 2004 2 F 

946 C.H. Jean Titeca 0,00 € P 1030 Schaarbeek 204,65 € 46,59 € 158,06 € 2004 2 F 

948 Clinique Fond'Roy 0,00 € P 1180 Uccle 191,73 € 43,65 € 148,08 € 2004 2 F 

976 Clinique Sanatia 0,00 € P 1050 Ixelles 139,82 € 31,83 € 107,99 € 2004 2 F 

980 L'Equipe 0,00 € P 1070 Anderlecht 358,86 € 81,71 € 277,15 € 2004 2 F 

997 
Psychosociaal 
Centrum Sint-Alexius 0,00 € P 1050 Ixelles 189,85 € 43,22 € 146,63 € 2004 2 F 

 
 
 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Hainaut           

007 
Centre Hospitalier de la Haute 
Senne 0,52 € A 7060 Soignies 269,40 € 61,74 € 207,66 € 2004 2 F 

007 
Centre Hospitalier de la Haute 
Senne 0,00 € Sp 7060 Soignies 473,38 € 107,78 € 365,60 € 2004 2 F 

 Hainaut           

008 
Réseau Hospitalier de la 
Médecine sociale 0,00 € Sp 7331 Baudour 345,51 € 78,67 € 266,84 € 2004 2 F 

008 
Réseau Hospitalier de la 
Médecine sociale 0,80 € A 7331 Baudour 214,49 € 49,45 € 165,04 € 2004 2 F 
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010 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR 7,58 € A 6060 Gilly 291,86 € 72,31 € 219,55 € 2004 2 F 

010 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR 0,00 € BRA 6060 Gilly 1.094,01 € 249,10 € 844,91 € 2004 2 F 

010 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR 0,00 € PAL 6060 Gilly 382,50 € 87,09 € 295,41 € 2004 2 F 

010 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR 0,00 € Sp 6060 Gilly 247,68 € 56,39 € 191,29 € 2004 2 F 

027 
C.H. Notre Dame Reine 
Fabiola 0,00 € Sp 6000 Charleroi 215,86 € 49,15 € 166,71 € 2004 2 F 

027 
C.H. Notre Dame Reine 
Fabiola 4,30 € A 6000 Charleroi 298,87 € 71,37 € 227,50 € 2004 2 F 

071 Clinique Notre-Dame 0,00 € PAL 7500 Tournai 426,53 € 97,12 € 329,41 € 2004 2 F 

071 Clinique Notre-Dame 0,00 € A 7500 Tournai 211,67 € 48,19 € 163,48 € 2004 2 F 

096 C.H.U. Tivoli 0,00 € Sp 7100 La Louvière 248,56 € 56,59 € 191,97 € 2004 2 F 

096 C.H.U. Tivoli 4,34 € A 7100 La Louvière 242,14 € 58,48 € 183,66 € 2004 2 F 

146 
Centre Hospitalier de Jolimont 
Lobbes 0,83 € A 7100 

Haine-Saint-
Paul 296,98 € 68,26 € 228,72 € 2004 2 F 

146 
Centre Hospitalier de Jolimont 
Lobbes 0,00 € Sp 7100 

Haine-Saint-
Paul 114,67 € 26,11 € 88,56 € 2004 2 F 

247 C.H. de Mouscron 0,00 € Sp 7700 Mouscron 189,04 € 43,04 € 146,00 € 2004 2 F 

247 C.H. de Mouscron 0,00 € A 7700 Mouscron 263,50 € 59,99 € 203,51 € 2004 2 F 

249 Centre de Santé des Fagnes 4,99 € A 6460 Chimay 266,25 € 64,47 € 201,78 € 2004 2 F 

254 Hôpital Ambroise Paré 5,49 € A 7000 Mons 256,70 € 62,69 € 194,01 € 2004 2 F 

254 Hôpital Ambroise Paré 0,00 € PAL 7000 Mons 422,49 € 96,20 € 326,29 € 2004 2 F 

254 Hôpital Ambroise Paré 0,00 € Sp 7000 Mons 145,95 € 33,23 € 112,72 € 2004 2 F 

266 
C.H. Régional St-Joseph ASBL 
Warquignies 0,00 € PAL 7000 Mons 416,37 € 94,80 € 321,57 € 2004 2 F 

266 
C.H. Régional St-Joseph ASBL 
Warquignies 0,84 € A 7000 Mons 266,17 € 61,25 € 204,92 € 2004 2 F 

266 
C.H. Régional St-Joseph ASBL 
Warquignies 0,00 € Sp 7000 Mons 209,31 € 47,65 € 161,66 € 2004 2 F 

325 C.H.U. A. Vésale 0,00 € Sp 6110 
Montigny-le-

Tilleul 215,22 € 49,00 € 166,22 € 2004 2 F 

325 C.H.U. A. Vésale 4,41 € A 6110 
Montigny-le-

Tilleul 451,23 € 106,15 € 345,08 € 2004 2 F 

325 C.H.U. A. Vésale 0,00 € PAL 6110 
Montigny-le-

Tilleul 387,75 € 88,29 € 299,46 € 2004 2 F 

409 Clinique Notre-Dame de Grâce 4,74 € A 6041 Gosselies 267,05 € 64,46 € 202,59 € 2004 2 F 

409 Clinique Notre-Dame de Grâce 0,00 € Sp 6041 Gosselies 183,32 € 41,74 € 141,58 € 2004 2 F 

410 

A.s.b.l. Providence des 
Malades et Mutualité 
Chrétienne 0,00 € Sp 7301 Hornu 200,61 € 45,67 € 154,94 € 2004 2 F 

410 

A.s.b.l. Providence des 
Malades et Mutualité 
Chrétienne 8,03 € A 7301 Hornu 220,94 € 56,50 € 164,44 € 2004 2 F 

534 
Centre Hospitalier Régional de 
Tournai 0,00 € PAL 7500 Tournai 386,66 € 88,04 € 298,62 € 2004 2 F 

534 
Centre Hospitalier Régional de 
Tournai 0,00 € Sp 7500 Tournai 149,82 € 34,11 € 115,71 € 2004 2 F 

534 
Centre Hospitalier Régional de 
Tournai 0,80 € A 7500 Tournai 229,79 € 52,94 € 176,85 € 2004 2 F 

718 C.H.U.  De Charleroi 4,23 € A 6000 Charleroi 317,11 € 75,47 € 241,64 € 2004 2 F 

718 C.H.U.  De Charleroi 0,00 € Sp 6000 Charleroi 108,89 € 24,79 € 84,10 € 2004 2 F 

721 Maison Marie Immaculée 0,00 € PAL 7063 Neufvilles 469,30 € 106,85 € 362,45 € 2004 2 F 

904 Centre Psych. St-Bernard 0,00 € P 7170 Manage 156,19 € 35,56 € 120,63 € 2004 2 F 
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905 
Institut Psychiatrique St 
Charles 0,00 € P 7620 Wez-Velvain 156,56 € 35,64 € 120,92 € 2004 2 F 

922 Clinique Neuro-Psychiatrique 0,00 € P 7603 Bon-Secours 154,36 € 35,14 € 119,22 € 2004 2 F 

941 Hôpital de Jour 0,00 € P 6001 Marcinelle 339,08 € 77,20 € 261,88 € 2004 2 F 

950 Inst. Psych. St-Jean de Dieu 0,00 € P 7900 
Leuze-en-
Hainaut 138,15 € 31,45 € 106,70 € 2004 2 F 

951 
Hôp. Psych du Chênes aux 
Haies 0,00 € P 7000 Mons 166,23 € 37,85 € 128,38 € 2004 2 F 

974 Hôp. Psych. "Les Marronniers" 0,00 € P 7500 Tournai 155,37 € 35,37 € 120,00 € 2004 2 F 
 
 
 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Liège           

004 Clinique Reine Astrid 0,20 € A 4960 Malmédy 199,32 € 45,53 € 153,79 € 2004 2 F 

015 Hôpital Saint-Nicolas 0,00 € Sp 4700 Eupen 177,53 € 40,42 € 137,11 € 2004 2 F 

015 Hôpital Saint-Nicolas 0,00 € A 4700 Eupen 272,35 € 62,01 € 210,34 € 2004 2 F 

020 C.H.R. Peltzer-La Tourelle 0,00 € Sp 4800 Verviers 152,22 € 34,66 € 117,56 € 2004 2 F 

020 C.H.R. Peltzer-La Tourelle 0,48 € A 4800 Verviers 251,51 € 57,63 € 193,88 € 2004 2 F 

023 Clinique André Renard 7,44 € A 4040 Herstal 234,14 € 59,05 € 175,09 € 2004 2 F 

037 Les Cliniques de l'IPAL 0,00 € Sp 4000 Liège 159,85 € 36,39 € 123,46 € 2004 2 F 

037 Les Cliniques de l'IPAL 0,00 € G 4000 Liège 258,73 € 58,91 € 199,82 € 2004 2 F 

037 Les Cliniques de l'IPAL 0,00 € PAL 4000 Liège 446,98 € 101,77 € 345,21 € 2004 2 F 

042 
C.H. du Bois de l'Abbaye et de 
Hesbaye 0,84 € A 4100 Seraing 219,57 € 50,64 € 168,93 € 2004 2 F 

042 
C.H. du Bois de l'Abbaye et de 
Hesbaye 0,00 € Sp 4100 Seraing 257,92 € 58,72 € 199,20 € 2004 2 F 

042 
C.H. du Bois de l'Abbaye et de 
Hesbaye 0,00 € PAL 4100 Seraing 422,68 € 96,24 € 326,44 € 2004 2 F 

068 Centre Hospitalier Hutois 0,51 € A 4500 Huy 235,74 € 54,07 € 181,67 € 2004 2 F 

152 Les Cliniques Saint-Joseph 0,00 € Sp 4000 Liège 302,27 € 68,82 € 233,45 € 2004 2 F 

152 Les Cliniques Saint-Joseph 0,00 € PAL 4000 Liège 402,89 € 91,73 € 311,16 € 2004 2 F 

152 Les Cliniques Saint-Joseph 0,49 € A 4000 Liège 254,14 € 58,24 € 195,90 € 2004 2 F 

158 
Centre Hospitalier St-Vincent 
Ste-Elisabeth 0,00 € A 4000 Rocourt 302,66 € 68,91 € 233,75 € 2004 2 F 

242 Centre Neurologique 0,00 € Sp 4557 Fraiture 181,94 € 41,42 € 140,52 € 2004 2 F 

257 Clinique St-Joseph 0,84 € A 4780 Sankt-Vith 258,21 € 59,44 € 198,77 € 2004 2 F 

412 C.H.R. de la Citadelle 0,00 € Sp 4000 Liège 397,77 € 90,57 € 307,20 € 2004 2 F 

412 C.H.R. de la Citadelle 1,39 € A 4000 Liège 313,91 € 72,55 € 241,36 € 2004 2 F 

707 C.H.U de Liège 0,00 € BRA 4000 Liège 1.183,86 € 269,56 € 914,30 € 2004 2 F 

707 C.H.U de Liège 0,00 € Sp 4000 Liège 346,96 € 79,00 € 267,96 € 2004 2 F 

707 C.H.U de Liège 43,26 € A 4000 Liège 369,68 € 117,58 € 252,10 € 2004 2 F 

722 MRS St-Joseph 0,00 € PAL 4850 Moresnet 429,40 € 97,77 € 331,63 € 2004 2 F 

908 
Centre Hospitalier Spécialisé 
"L'Accueil" 0,00 € P 4990 Lierneux 172,28 € 39,22 € 133,06 € 2004 2 F 

925 
Clinique Notre-Dame des 
Anges 0,00 € P 4000 Glain 173,57 € 39,52 € 134,05 € 2004 2 F 

954 Clin. Psych. Frères Alexiens 0,00 € P 4841 
Henri-

Chapelle 171,13 € 38,96 € 132,17 € 2004 2 F 

964 Hôp. de Jour "La Clé" 0,00 € P 4000 Liège 116,57 € 26,54 € 90,03 € 2004 2 F 

972 
Centre Hospitalier Psych. 
"Petit Bourgogne" 0,00 € P 4000 Liège 214,19 € 48,77 € 165,42 € 2004 2 F 
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Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Limburg           

116 M.S.- en revalidatiecentrum 0,00 € Sp 3900 Overpelt 169,19 € 38,52 € 130,67 € 2004 2 N 

159 A.Z. Salvator - St.-Ursula 0,00 € Sp 3500 Hasselt 185,53 € 42,24 € 143,29 € 2004 2 N 

159 A.Z. Salvator - St.-Ursula 0,00 € A 3500 Hasselt 228,89 € 52,11 € 176,78 € 2004 2 N 

243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 0,00 € PAL 3500 Hasselt 388,27 € 88,40 € 299,87 € 2004 2 N 

243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 0,00 € Sp 3500 Hasselt 177,93 € 40,51 € 137,42 € 2004 2 N 

243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 0,00 € A 3500 Hasselt 291,12 € 66,28 € 224,84 € 2004 2 N 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 0,00 € Sp 3600 Genk 139,88 € 31,85 € 108,03 € 2004 2 N 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 0,00 € PAL 3600 Genk 457,42 € 104,15 € 353,27 € 2004 2 N 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 0,00 € A 3600 Genk 317,03 € 72,18 € 244,85 € 2004 2 N 

714 Sint-Franciskusziekenhuis 0,00 € A 3550 
Heusden-

Zolder 272,46 € 62,03 € 210,43 € 2004 2 N 

715 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Trudo 0,00 € Sp 3800 Sint-Truiden 327,66 € 74,60 € 253,06 € 2004 2 N 

715 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Trudo 0,50 € A 3800 Sint-Truiden 248,69 € 57,01 € 191,68 € 2004 2 N 

716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius 0,00 € Sp 3700 Tongeren 219,55 € 49,99 € 169,56 € 2004 2 N 

716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius 0,00 € PAL 3700 Tongeren 406,81 € 92,63 € 314,18 € 2004 2 N 

716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius 0,00 € A 3700 Tongeren 246,74 € 56,18 € 190,56 € 2004 2 N 

717 Ziekenhuis Maas en Kempen 0,00 € Sp 3680 Maaseik 228,90 € 52,12 € 176,78 € 2004 2 N 

717 Ziekenhuis Maas en Kempen 0,00 € A 3680 Maaseik 267,57 € 60,92 € 206,65 € 2004 2 N 

719 
Mariaziekenhuis Noord-
Limburg 0,00 € PAL 3920 Lommel 392,10 € 89,28 € 302,82 € 2004 2 N 

719 
Mariaziekenhuis Noord-
Limburg 0,00 € A 3920 Lommel 241,37 € 54,95 € 186,42 € 2004 2 N 

909 
Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis "Daelwezeth" 0,00 € P 3621 Rekem 150,98 € 34,37 € 116,61 € 2004 2 N 

952 Medisch Centrum Sint-Jozef 0,00 € P 3740 Bilzen 162,51 € 37,00 € 125,51 € 2004 2 N 

953 
Psychiatrisch Ziekenhuis " 
Sancta Maria" 0,00 € P 3800 Sint-Truiden 185,48 € 42,23 € 143,25 € 2004 2 N 

989 
Kinderpsychiatrisch Centrum 
Genk 0,00 € P 3600 Genk 583,44 € 132,84 € 450,60 € 2004 2 N 

991 
Psychiatrisch Centrum 
"Ziekeren" 0,00 € P 3800 Sint-Truiden 175,13 € 39,87 € 135,26 € 2004 2 N 

 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Luxembourg           

164 
Intercommunale hospitalière  
Famène Ardenne  Condroz 0,51 € A 6900 

Marche-en-
Famenne 230,88 € 52,96 € 177,92 € 2004 2 F 

168 
Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 0,00 € PAL 6800 

Libramont-
Chevigny 446,87 € 101,75 € 345,12 € 2004 2 F 

168 
Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 0,53 € A 6800 

Libramont-
Chevigny 258,16 € 59,19 € 198,97 € 2004 2 F 

168 
Centre Hospitalier de 
l’Ardenne 0,00 € Sp 6800 

Libramont-
Chevigny 183,58 € 41,80 € 141,78 € 2004 2 F 

246 Clinique du sud Luxembourg 0,00 € A 6700 Arlon 283,73 € 64,60 € 219,13 € 2004 2 F 

246 Clinique du sud Luxembourg 0,00 € PAL 6700 Arlon 410,26 € 93,41 € 316,85 € 2004 2 F 
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246 Clinique du sud Luxembourg 0,00 € Sp 6700 Arlon 169,10 € 38,50 € 130,60 € 2004 2 F 

985 
Inst. Neuro-Psych. « La 
Clairière » 0,00 € P 6880 Bertrix 181,85 € 41,40 € 140,45 € 2004 2 F 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Namur           

006 C.H.R de Namur 0,00 € A 5000 Namur 293,86 € 66,91 € 226,95 € 2004 2 F 

039 
Cliniques Universitaires de 
Mont-Godinne 47,09 € A 5530 Yvoir 417,94 € 131,53 € 286,41 € 2004 2 F 

039 
Cliniques Universitaires de 
Mont-Godinne 0,00 € Sp 5530 Yvoir 379,39 € 86,38 € 293,01 € 2004 2 F 

103 C.H. du Val de Sambre 0,79 € A 5060 Auvelais 225,83 € 52,03 € 173,80 € 2004 2 F 

103 C.H. du Val de Sambre 0,00 € PAL 5060 Auvelais 398,06 € 90,63 € 307,43 € 2004 2 F 

103 C.H. du Val de Sambre 0,00 € Sp 5060 Auvelais 217,22 € 49,46 € 167,76 € 2004 2 F 

166 Clinique Ste-Elisabeth 0,00 € A 5000 Namur 299,88 € 68,28 € 231,60 € 2004 2 F 

264 C. H. de Dinant 4,56 € A 5500 Dinant 243,33 € 58,92 € 184,41 € 2004 2 F 

264 C. H. de Dinant 0,00 € Sp 5500 Dinant 326,73 € 74,39 € 252,34 € 2004 2 F 

706 Clinique Saint-Luc 0,00 € A 5004 Bouge 209,67 € 47,74 € 161,93 € 2004 2 F 

720 Foyer Saint-François 0,00 € PAL 5000 Namur 460,44 € 104,84 € 355,60 € 2004 2 F 

938 
Centre Psychiatrique « Les 
Goélands » 0,00 € P 5190 Spy 460,36 € 104,82 € 355,54 € 2004 2 F 

955 Inst. Psych. Beau Vallon 0,00 € P 5002 
Saint-
Servais 156,11 € 35,54 € 120,57 € 2004 2 F 

986 Inst. Psych. Saint-Martin 0,00 € P 5100 Dave 156,72 € 35,68 € 121,04 € 2004 2 F 
 
 
 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Oost-Vlaanderen           

012 A.Z. St.-Blasius 0,00 € Sp 9200 
Dendermond

e 133,62 € 30,42 € 103,20 € 2004 2 N 

012 A.Z. St.-Blasius 0,00 € PAL 9200 
Dendermond

e 368,58 € 83,92 € 284,66 € 2004 2 N 

012 A.Z. St.-Blasius 0,00 € A 9200 
Dendermond

e 228,46 € 52,02 € 176,44 € 2004 2 N 

017 
A.Z. Maria Middelares - St.-
Jozef 0,00 € A 9000 Gent 250,30 € 56,99 € 193,31 € 2004 2 N 

095 

S.V. Medisch Sociale 
Intercommunale Vereniging 
Lemberge 0,00 € Sp 9820 Merelbeke 137,16 € 31,23 € 105,93 € 2004 2 N 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 0,00 € Sp 9300 Aalst 169,84 € 38,67 € 131,17 € 2004 2 N 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 0,00 € PAL 9300 Aalst 494,77 € 112,65 € 382,12 € 2004 2 N 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 0,00 € A 9300 Aalst 291,25 € 66,31 € 224,94 € 2004 2 N 

134 Sint-Vincentiusziekenhuis 0,00 € A 9800 Deinze 262,42 € 59,75 € 202,67 € 2004 2 N 

170 Auroraziekenhuis A.V. 0,00 € Sp 9700 Oudenaarde 186,13 € 42,38 € 143,75 € 2004 2 N 

170 Auroraziekenhuis A.V. 0,83 € A 9700 Oudenaarde 214,56 € 49,49 € 165,07 € 2004 2 N 

176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. 0,00 € Sp 9300 Aalst 182,33 € 41,51 € 140,82 € 2004 2 N 

176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. 0,00 € PAL 9300 Aalst 399,67 € 91,00 € 308,67 € 2004 2 N 

176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. 0,00 € A 9300 Aalst 235,13 € 53,53 € 181,60 € 2004 2 N 

216 
Verpleeginrichting Veilige 
Have 0,00 € Sp 9880 Aalter 174,61 € 39,75 € 134,86 € 2004 2 N 
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217 A.Z. Sint-Elisabeth 0,00 € A 9620 Zottegem 275,13 € 62,64 € 212,49 € 2004 2 N 

222 H. Hartkliniek 0,21 € A 9900 Eeklo 255,21 € 58,27 € 196,94 € 2004 2 N 

256 A.Z. Waasland 0,00 € A 9100 Sint-Niklaas 228,75 € 52,08 € 176,67 € 2004 2 N 

256 A.Z. Waasland 0,00 € Sp 9100 Sint-Niklaas 189,22 € 43,08 € 146,14 € 2004 2 N 

265 Stadskliniek 0,00 € A 9160 Lokeren 216,16 € 49,21 € 166,95 € 2004 2 N 

290 A.Z. St.-Lucas 0,00 € A 9000 Gent 250,85 € 57,11 € 193,74 € 2004 2 N 

290 A.Z. St.-Lucas 0,00 € PAL 9000 Gent 374,66 € 85,31 € 289,35 € 2004 2 N 

290 A.Z. St.-Lucas 0,00 € Sp 9000 Gent 160,20 € 36,47 € 123,73 € 2004 2 N 

550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 0,00 € PAL 9600 Ronse 398,69 € 90,78 € 307,91 € 2004 2 N 

550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 0,00 € A 9600 Ronse 340,80 € 77,60 € 263,20 € 2004 2 N 

550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid 0,00 € Sp 9600 Ronse 224,34 € 51,08 € 173,26 € 2004 2 N 

595 A.Z. Maria Middelares 0,00 € PAL 9140 Temse 382,46 € 87,08 € 295,38 € 2004 2 N 

595 A.Z. Maria Middelares 0,00 € Sp 9140 Temse 187,25 € 42,63 € 144,62 € 2004 2 N 

595 A.Z. Maria Middelares 0,00 € A 9140 Temse 296,01 € 67,40 € 228,61 € 2004 2 N 

670 Universitair Ziekenhuis 0,00 € BRA 9000 Gent 1.015,14 € 231,14 € 784,00 € 2004 2 N 

670 Universitair Ziekenhuis 0,00 € PAL 9000 Gent 398,88 € 90,82 € 308,06 € 2004 2 N 

670 Universitair Ziekenhuis 52,79 € A 9000 Gent 412,16 € 134,61 € 277,55 € 2004 2 N 

713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 0,00 € Sp 9000 Gent 195,53 € 44,52 € 151,01 € 2004 2 N 

713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 0,00 € PAL 9000 Gent 395,55 € 90,06 € 305,49 € 2004 2 N 

713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 0,80 € A 9000 Gent 234,49 € 54,01 € 180,48 € 2004 2 N 

900 
Fusieziekenhuis P.C. Dr. 
Guislain 0,00 € P 9000 Gent 187,29 € 42,64 € 144,65 € 2004 2 N 

911 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Franciscus 0,00 € P 9620 Zottegem 137,65 € 31,34 € 106,31 € 2004 2 N 

914 Kliniek "De Pelgrim" 0,00 € P 9860 Oosterzele 215,24 € 49,01 € 166,23 € 2004 2 N 

918 

Psychiatrisch Ziekenhuis en 
Revalidatiecentrum Sint-
Hiëronymus 0,00 € P 9100 Sint-Niklaas 193,38 € 44,03 € 149,35 € 2004 2 N 

930 PZ Sint-Camillus 0,00 € P 9051 
Sint-Denijs-

Westrem 150,96 € 34,37 € 116,59 € 2004 2 N 

956 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Jan 0,00 € P 9900 Eeklo 150,79 € 34,33 € 116,46 € 2004 2 N 

958 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Jan de Deo 0,00 € P 9000 Gent 98,98 € 22,53 € 76,45 € 2004 2 N 

959 
Psychiatrisch Centrum " 
Caritas" 0,00 € P 9090 Melle 213,02 € 48,50 € 164,52 € 2004 2 N 

960 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Lucia 0,00 € P 9100 Sint-Niklaas 192,05 € 43,72 € 148,33 € 2004 2 N 

978 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Jan Baptist 0,00 € P 9060 Zelzate 203,24 € 46,27 € 156,97 € 2004 2 N 

988 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
"Zoete Nood Gods" 0,00 € P 9340 Lede 179,89 € 40,96 € 138,93 € 2004 2 N 

992 Psychiatrisch Centra Sleidinge 0,00 € P 9940 Sleidinge 166,59 € 37,93 € 128,66 € 2004 2 N 
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Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 Vlaams Brabant           

066 Psychogeriatrisch Centrum 0,00 € Sp 3120 Tremelo 157,67 € 35,90 € 121,77 € 2004 2 N 

106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin 0,00 € Sp 1500 Halle 314,17 € 71,53 € 242,64 € 2004 2 N 

106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin 0,00 € A 1500 Halle 201,14 € 45,79 € 155,35 € 2004 2 N 

106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin 0,00 € PAL 1500 Halle 413,09 € 94,06 € 319,03 € 2004 2 N 

108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 0,00 € A 3000 Leuven 249,68 € 56,85 € 192,83 € 2004 2 N 

108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 0,00 € PAL 3000 Leuven 390,33 € 88,87 € 301,46 € 2004 2 N 

108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 0,00 € Sp 3000 Leuven 144,74 € 32,95 € 111,79 € 2004 2 N 

109 A.Z. H. Hart 0,00 € A 3300 Tienen 181,78 € 41,39 € 140,39 € 2004 2 N 

109 A.Z. H. Hart 0,00 € Sp 3300 Tienen 141,36 € 32,18 € 109,18 € 2004 2 N 

204 A.Z. Jan Portaels 0,00 € A 1800 Vilvoorde 261,14 € 59,46 € 201,68 € 2004 2 N 

204 A.Z. Jan Portaels 0,00 € PAL 1800 Vilvoorde 416,20 € 94,76 € 321,44 € 2004 2 N 

322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. 0,00 € PAL 3000 Leuven 382,38 € 87,06 € 295,32 € 2004 2 N 

322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. 57,94 € A 3000 Leuven 450,75 € 147,38 € 303,37 € 2004 2 N 

322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. 0,00 € BRA 3000 Leuven 1.022,90 € 232,91 € 789,99 € 2004 2 N 

322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. 0,00 € Sp 3000 Leuven 251,37 € 57,23 € 194,14 € 2004 2 N 

499 
Ziekenhuis De Bijtjes - 
Koninklijke Instelling 0,00 € Sp 1602 Vlezenbeek 329,37 € 74,99 € 254,38 € 2004 2 N 

693 
Nationaal Multiple Sclerose 
Centrum 0,00 € Sp 1820 Melsbroek 216,79 € 49,36 € 167,43 € 2004 2 N 

712 Algemeen Ziekenhuis Diest 0,00 € A 3290 Diest 237,10 € 53,98 € 183,12 € 2004 2 N 

907 Psycho-Geriatrisch Centrum 0,00 € P 3000 Leuven 156,28 € 35,58 € 120,70 € 2004 2 N 

931 
Nakuurhome Papiermoleken, 
campus Emmaüsgebouw 0,00 € P 3000 Leuven 133,49 € 30,39 € 103,10 € 2004 2 N 

934 Psycho-Sociaal Centrum 0,00 € P 3000 Leuven 182,54 € 41,56 € 140,98 € 2004 2 N 

942 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Annendael 0,00 € P 3290 Diest 209,87 € 47,78 € 162,09 € 2004 2 N 

943 
Universitair Centrum Sint-
Jozef 0,00 € P 3070 Kortenberg 188,30 € 42,87 € 145,43 € 2004 2 N 

944 
Psychiatrische Kliniek Sint-
Alexius 0,00 € P 1850 Grimbergen 203,63 € 46,36 € 157,27 € 2004 2 N 

945 

Universitair Psychiatrisch 
Centrum  "Salve Mater", 
campus Sint-Pieter 0,00 € P 3000 Leuven 322,06 € 73,33 € 248,73 € 2004 2 N 

947 
Psychiatrische Kliniek 
Broeders Alexianen 0,00 € P 3300 Tienen 192,19 € 43,76 € 148,43 € 2004 2 N 

975 
Universitair Psychiatrisch 
Centrum Sint-Kamillus 0,00 € P 3360 Bierbeek 199,33 € 45,38 € 153,95 € 2004 2 N 

 
 
 

Erk Naam Hospitaal B7/B8 Type Postc Stad Dagprijs 
Deel 
Staat Deel ZIV Jaar Sem. Taal 

 West-Vlaanderen           

002 Stedelijk Ziekenhuis 0,00 € A 8800 Roeselare 273,09 € 62,18 € 210,91 € 2004 2 N 

031 Verpleegtehuis Godtsvelde 0,00 € Sp 8610 Kortemark 150,41 € 34,24 € 116,17 € 2004 2 N 
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032 Elisabeth Ziekenhuis 0,89 € A 8340 Sijsele 246,83 € 56,89 € 189,94 € 2004 2 N 

032 Elisabeth Ziekenhuis 0,00 € Sp 8340 Sijsele 191,49 € 43,60 € 147,89 € 2004 2 N 

049 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 0,00 € PAL 8000 Brugge 381,39 € 86,84 € 294,55 € 2004 2 N 

049 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 0,00 € Sp 8000 Brugge 185,01 € 42,12 € 142,89 € 2004 2 N 

049 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan 
A.V. 0,00 € A 8000 Brugge 312,47 € 71,14 € 241,33 € 2004 2 N 

057 
Regionaal Ziekenhuis Jan 
Yperman 0,00 € PAL 8900 Ieper 398,85 € 90,81 € 308,04 € 2004 2 N 

057 
Regionaal Ziekenhuis Jan 
Yperman 0,21 € A 8900 Ieper 221,39 € 50,57 € 170,82 € 2004 2 N 

058 Revalidatiecentrum Ten Bos 0,00 € Sp 8870 Izegem 119,30 € 27,16 € 92,14 € 2004 2 N 

058 Revalidatiecentrum Ten Bos 0,00 € G 8870 Izegem 150,06 € 34,16 € 115,90 € 2004 2 N 

067 Ziekenhuis Henri Serruys 4,20 € A 8400 Oostende 269,89 € 64,69 € 205,20 € 2004 2 N 

117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis 0,21 € A 8800 Roeselare 285,84 € 65,24 € 220,60 € 2004 2 N 

117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis 0,00 € PAL 8800 Roeselare 378,41 € 86,16 € 292,25 € 2004 2 N 

117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis 0,00 € Sp 8800 Roeselare 195,62 € 44,54 € 151,08 € 2004 2 N 

124 Sint-Jozefkliniek 0,46 € A 8870 Izegem 223,45 € 51,23 € 172,22 € 2004 2 N 

140 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Lucas - St.-Jozef 0,00 € A 8310 Assebroek 247,19 € 56,28 € 190,91 € 2004 2 N 

140 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Lucas - St.-Jozef 0,00 € Sp 8310 Assebroek 230,24 € 52,42 € 177,82 € 2004 2 N 

310 Sint-Augustinuskliniek 0,48 € A 8630 Veurne 256,75 € 58,83 € 197,92 € 2004 2 N 

378 Sint-Rembertziekenhuis 0,21 € A 8820 Torhout 252,89 € 57,74 € 195,15 € 2004 2 N 

392 
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter 
Linden 0,47 € A 8300 Knokke 260,12 € 59,59 € 200,53 € 2004 2 N 

395 Sint-Andriesziekenhuis 0,00 € A 8700 Tielt 223,22 € 50,82 € 172,40 € 2004 2 N 

396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe 0,00 € PAL 8500 Kortrijk 381,60 € 86,89 € 294,71 € 2004 2 N 

396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe 0,00 € A 8500 Kortrijk 266,35 € 60,64 € 205,71 € 2004 2 N 

396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe 0,00 € Sp 8500 Kortrijk 174,34 € 39,69 € 134,65 € 2004 2 N 

397 
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes 0,00 € A 8790 Waregem 218,21 € 49,68 € 168,53 € 2004 2 N 

397 
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van 
Lourdes 0,00 € Sp 8790 Waregem 219,19 € 49,90 € 169,29 € 2004 2 N 

525 A.Z. Damiaan Oostende 0,00 € PAL 8400 Oostende 389,69 € 88,73 € 300,96 € 2004 2 N 

525 A.Z. Damiaan Oostende 0,88 € A 8400 Oostende 226,53 € 52,26 € 174,27 € 2004 2 N 

528 Kliniek Heilige Familie 0,00 € P 8500 Kortrijk 218,32 € 49,71 € 168,61 € 2004 2 N 

649 Sint-Janshospitaal 0,00 € Sp 8940 Wervik 158,05 € 35,98 € 122,07 € 2004 2 N 

676 Koningin Elisabeth Instituut 0,00 € Sp 8670 
Oostduinker

ke 148,92 € 33,90 € 115,02 € 2004 2 N 

679 
Belgisch Zeeinstituut voor 
Orthopedie 0,00 € Sp 8400 Oostende 162,18 € 36,92 € 125,26 € 2004 2 N 

901 Kliniek Sint-Jozef 0,00 € P 8740 Pittem 215,44 € 49,05 € 166,39 € 2004 2 N 

961 
Psychiatrisch Centrum Heilig 
Hart 0,00 € P 8900 Ieper 149,00 € 33,92 € 115,08 € 2004 2 N 

962 
Psychiatrisch Centrum Onze-
Lieve-Vrouw van Vrede 0,00 € P 8930 Menen 148,79 € 33,87 € 114,92 € 2004 2 N 

963 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onze-Lieve-Vrouw 0,00 € P 8200 Sint-Andries 173,46 € 39,49 € 133,97 € 2004 2 N 
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982 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus 0,00 € P 8730 Beernem 172,58 € 39,29 € 133,29 € 2004 2 N 

987 
Psychotherapeutisch Centrum 
"Rustenburg" 0,00 € P 8000 Brugge 215,13 € 48,98 € 166,15 € 2004 2 N 

 
 
 
61. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 juni 
2004 
Griffie 
 
Brugge, 1 juli 2004 
 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het 
administratief toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies 
van het Vlaamse gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de 
provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 juni 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
Hilaire Ost Paul Breyne 
 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
24 JUNI 2004 

 
 
1. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk De Panne voorlopig vastgesteld. 
 
2. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Koksijde voorlopig vastgesteld. 
 
3. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Nieuwpoort-Koksijde voorlopig vastgesteld. 
 
4. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Middelkerke voorlopig vastgesteld. 
 
5. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Oostende voorlopig vastgesteld. 
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6. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 
dijk Bredene voorlopig vastgesteld. 

 
7. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk De Haan voorlopig vastgesteld. 
 
8. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Blankenberge voorlopig vastgesteld. 
 
9. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Brugge voorlopig vastgesteld. 
 
10. De provincieraad heeft het ontwerp-provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en 

dijk Knokke-Heist voorlopig vastgesteld. 
 
11. De provincieraad heeft de vervangende reglementen voor dakrenovatie en  

vochtbestrijding en ter bestrijding van koolmonoxidevergiftiging (particuliere 
toelagen voor huisvesting) goedgekeurd. 

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

voor de renovatie start- en taxibaan van het vliegveld te Wevelgem-Bissegem met 
raming ten bedrage van 1.415.000,00 euro goedgekeurd. 

 
13. 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. 

 
14. De provincieraad heeft de vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van 

het autonoom provinciebedrijf Westtoer goedgekeurd. 
 
15. De provincieraad heeft de wijziging van de statuten van de vzw Ons Erf 

goedgekeurd. 
 
16. De provincieraad heeft de begroting 2005 van de Instelling voor Morele 

Dienstverlening West-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
17. De provincieraad heeft de schenking van een kunstwerk voor het PMMK Oostende 

aanvaard. 
 
18. De provincieraad heeft het voorstel van materies waaromtrent, in uitvoering van het 

protocol tussen de provincie West-Vlaanderen en de GOM West-Vlaanderen, voor 
2004 beheersovereenkomsten zullen worden afgesloten principieel goedgekeurd. 

 
19. De provincieraad heeft de waarderings- en afschrijvingsregels inzake de nieuwe 

provincieboekhouding goedgekeurd. 
 
20. De provincieraad heeft de heer Dirk Pollet op proef benoemd tot deskundige 

(boekhouder) ten behoeve van de dienst Financiën. 
 
21. De provincieraad heeft mevrouw Veerle Saey op proef benoemd tot medewerker bij 

de Algemene Diensten, provinciehuis Abdijbeke. 



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

 
 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 – 27 augustus 2004   
 

151

151

Inhoud Bestuursmemoriaal 10 van  27 augustus 2004 
 
 
62. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 

opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
63.  Omzendbrief BA-2004/3 betreffende gemeentefiscaliteit  :  gecoördineerde 

onderrichtingen. 
64. Consulaten:  Verenigde Mexicaanse Staten, Islamitische Republiek 

Mauritanië, de Federatie Rusland 
65.  MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones 

inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. 
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62. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 
opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 10 juni 2004 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 
1999 en 26 april 2000. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 19 februari 2004, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 
mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 
februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 
2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 
20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 
2003, 19 december 2003, 22 januari 2004. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 

OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN 

(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 

DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 
22 oktober 1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en  26 april 
2000; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 
6 oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 
25 februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 
28 mei 2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 
2003, 12 juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 
2004, 19 februari 2004, 8 april 2004 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk 
op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 
1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 
december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 
2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 
2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 
september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004 houdende 
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vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden 
met het opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 3 juni 2004 m.b.t. de 
in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon; 
 

BESLUIT : 
 
Art. 1 : Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken 
van ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN 
 

AGSO (Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende) – Gistelsesteenweg 1C 
– 8400 Oostende 

- De heer Filip Vanhaverbeke  

D+A consult nv – Meiboom 26 – 1500 Halle: 

- Mevrouw Anneleen De Smedt  

 
Art. 2: De ontwerpers de heren Erwin Mares, Rik Rousseau en Frank Humbeek en mevrouw 
Eva Fonteyn opgenomen onder 2 privaatrechtelijke personen bij D+A consult worden 
geschrapt. 
 
Art. 3: De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 10 juni 2004. 
 
 
De Gouverneur, 
Paul BREYNE 
 
 
 
 
63. Omzendbrief BA-2004/3 betreffende gemeentefiscaliteit  :  gecoördineerde 
onderrichtingen. 
 
Vl. Gem. II/2/04/990/AZ/01 
 
Brugge, 12 augustus 2004 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
 
Geacht college, 
 
 
Op verzoek van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd 
en Ambtenarenzaken heb ik de eer u hierna mededeling te geven van de omzendbrief BA-
2004/3 van 14 juli 2004 betreffende de gecoördineerde onderrichtingen inzake 
gemeentefiscaliteit. 
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De gemeenten worden verzocht deze onderrichtingen stipt na te leven. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
 
 
 
 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
 Afdeling Gemeenten, OCMW’s en Provincies 
  
 Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL 
 Tel. (02)553 40 03 - Fax (02)553 40 02 
 E-mail: binnenland-financies@vlaanderen.be 
  
  
Aan mevrouw de Provinciegouverneur  
Aan de heren Provinciegouverneurs  
Aan de leden van de Bestendige Deputatie  
  
Ter kennisgeving aan       
de colleges van burgemeester en schepenen  
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Mevrouw de gouverneur,     
Mijnheer de gouverneur,     
     

Brussel, 14 juli 2004     
 
 
Betreft : Gemeentefiscaliteit: coördinatie van de onderrichtingen 

Omzendbrief BA –2004/03 
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GECOORDINEERDE OMZENDBRIEF GEMEENTEFISCALITEIT 
 
 

INLEIDING 
 
 

Belastingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeenten en vormen daarmee 
één van de pijlers van de gemeentelijke autonomie.  Uiteraard zijn het vooral de beide 
hoofdbelastingen, de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting, die voor het basisinkomen zorgen.   
 
In de mate van het mogelijke moeten de gemeenten proberen de nodige fiscale inkomsten uit 
deze beide hoofdbelastingen te putten: zij hebben een breed draagvlak en houden het best 
rekening met de draagkracht van de belastingplichtigen terwijl in de basisheffing ook reeds 
sociale correcties verwerkt zijn.  Anderzijds is de inningskost van deze belastingen relatief 
klein vergeleken met de opbrengst.  Andere eigen gemeentebelastingen vertonen deze 
voordelen niet of in mindere mate; dikwijls is het rendement ervan verwaarloosbaar ten 
opzichte van de invorderingswerkzaamheden.  Daarbij moet ook niet uit het oog verloren 
worden dat ook de bezwarenbehandeling in de eerste administratieve fase, ten laste van de 
gemeente is. 
 
Naast de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende 
voorheffing kunnen de gemeenten ter aanvulling een aantal eigen belastingen heffen, 
specifiek afgestemd op de lokale omstandigheden of ter ondersteuning van bepaalde 
beleidsaspecten.   
 
 
 
 
In principe zijn alle gemeentebelastingen toegelaten voorzover ze niet strijdig zijn met de wet 
of met het algemeen belang.  Het algemeen belang moet volgens artikel 30, §5, van het 
toezichtdecreet van 28 april 1993  begrepen worden als: 
- de beginselen van een behoorlijk en goed bestuur; 
- het algemeen beleid; 
- de belangen van de hogere overheid. 
 
Behalve met specifieke wetsbepalingen moeten gemeentebelastingen alleszins verenigbaar 
zijn met het gelijkheidsbeginsel.  Dit principe is door de grondwet algemeen geformuleerd 
(artikels 10 en 11), maar bovendien expliciet bevestigd inzake fiscaliteit (artikel 172).  Het 
gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke toestanden eenzelfde fiscale behandeling moeten 
krijgen terwijl ongelijke toestanden op ongelijke wijze worden behandeld.  Het maken van 
onderscheiden belastingcategorieën is toegestaan indien het onderscheid objectief is en 
redelijk verantwoord naar gelang van de aard en het doel van de belasting. Gevestigde 
rechtspraak heeft tot deze beoordelingsnorm geleid. 
 
In het verleden werden talrijke onderrichtingen verstrekt over diverse gemeentebelastingen.  
Een aantal ervan kan nog steeds van nut zijn en werd, indien nodig geactualiseerd, opnieuw 
opgenomen in deze omzendbrief. In voetnoot is verwezen naar de refertes en naar de datum 
van het staatsblad waarin gepubliceerde omzendbrieven zijn opgenomen. 
 
Deze omzendbrief vervangt de vroegere onderrichtingen en moet vooral gelezen worden als 
een hulpmiddel bij de heffing van eigen gemeentebelastingen.  De fiscale autonomie van de 
gemeente is het uitgangspunt: daarom worden er alleen aanbevelingen gedaan.  Wel is er 
verwezen naar een aantal wettelijke of decretale bepalingen die de gemeenten moeten 
naleven. 
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In het eerste deel van deze omzendbrief worden de gemeentebelastingen in het algemeen 
behandeld, met bijzondere aandacht voor de wettelijke regeling van de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure.  In het tweede deel worden een aantal specifieke 
belastingen behandeld.  
 
 

I. DE GEMEENTEBELASTINGEN IN HET ALGEMEEN 
 

1. Belastingen en retributies: begrippen en bevoegdheid 
 
a) begrippen 
 
De wetgever geeft geen bepaling van deze begrippen.  Ook in de rechtsleer is men het erover 
eens dat een scheidingslijn niet strikt te trekken is en dat de  aard van de vergoeding 
derhalve geval per geval moet worden onderzocht.  Hierbij kunnen de volgende criteria van 
de  omschrijving van een retributie gehanteerd worden: 
     - een billijke vergoeding van de kostprijs; 
     - voor een door de overheid verrichte dienst aan een particulier; 
     - in diens persoonlijk belang; 
     - en op zijn vrijwillig verzoek.   
 
Het onderscheid is vooral van belang voor de vervolging bij niet-vrijwillige betaling.  Voor 
retributies moet immers de regeling van het burgerlijk recht gevolgd worden.  Dit is 
kostelijker en omslachtiger dan de fiscale procedure waarbij de uitvoerbare titel verkregen 
wordt door de inkohiering van de belastingschuld.  Het ligt dan ook voor de hand dat zoveel 
mogelijk geopteerd wordt voor belastingen.  Het is uiteraard niet voldoende om een 
vergoeding  als belasting te benoemen om er effectief  ook een belasting van te maken.  Dit 
wordt uitsluitend bepaald door de aard van en de voorwaarden voor de vergoeding en het 
wordt in laatste instantie beoordeeld door de rechter.  Drie van de bovenstaande elementen 
van de omschrijving laten trouwens ruimte voor variatie zodat de belastingaard meer 
benaderd kan worden: 
     - wanneer naast de kostprijs ook beleidsondersteunende factoren meespelen bij de 

bepaling van het tarief, bijvoorbeeld ter ontrading of juist ter stimulering van een 
bepaald gedrag; 

     - wanneer behalve het persoonlijk belang ook het algemeen belang gediend wordt door 
de dienstverlening; 

- de vrijwillige aanvraag wordt in de rechtspraak soms wel, soms niet  gezien als 
noodzakelijk criterium. Voor afgifte van administratieve stukken wordt dit criterium 
nochtans wel gehanteerd: stukken die worden aangevraagd wegens wettelijke of 
reglementaire verplichtingen zijn onderworpen aan een belasting; stukken die om andere 
redenen op eigen initiatief worden aangevraagd zijn onderworpen aan een retributie.  Dit 
onderscheid werd als dusdanig reeds in 1955 gemaakt in een omzendbrief van het 
destijds bevoegde ministerie van Binnenlandse Zaken1.  De afgifte van vergunningen kan 
dus aan een belasting worden onderworpen; voor afschriften van documenten, aange-
vraagd ingevolge het inzagerecht, en voor conformiteitsattesten voor kamerwoningen kan 
een retributie gevraagd worden. 

 
b) beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad 
 
Beslissingen tot heffing van gemeentebelastingen horen tot de uitsluitende bevoegdheid van 
de gemeenteraad (artikel 170 §4 van de grondwet) 

                                            
    1Omzendbrief van 5 februari 1955 van de minister van Binnenlandse Zaken met kenmerk 136 TDG betreffende 
de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken. 
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Beslissingen tot vaststelling van retributies behoren eveneens tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de gemeenteraad (artikel 173 van de grondwet) 
 
Ik herinner eraan dat verordeningen waarin tarieven worden bepaald, eigenlijk retributies zijn 
en als dusdanig onderworpen zijn aan het administratief toezicht. Toezending overeenkomstig 
artikel 29, 2° van het toezichtsdecreet is derhalve verplicht. 
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2.  Over de inhoud van belastingverordeningen 
 
a) de elementen van de verordening 
 
Een belastingverordening moet de volgende gegevens bevatten: 
     - de belastbare basis; (bijvoorbeeld het uitoefenen van een bedrijfsactiviteit, het heb-

ben van een hond ...) 
     - de aanduiding van de belastingplichtige (de eigenaar van ...., de houder van ... , de 

exploitant van ..); 
     - de aanslagvoet en de berekeningsbasis: x euro forfaitair, per toestel, per m2 ; 
     - de wijze van inning: door middel van kohieren of contant; 
     - andere bepalingen als eventuele vrijstellingen of verminderingen. 
 
Het spreekt voor zich dat de tekst van een verordening duidelijk en goed verstaanbaar moet 
zijn.  Veelvuldige achtereenvolgende wijzigingen kunnen de verstaanbaarheid van een tekst in 
het gedrang brengen.  Daarom is het zeker nuttig om tijdig een gecoördineerde tekst op te 
stellen.2 
 
In de verordening mag niet worden bepaald dat de aanslagvoet automatisch zou worden 
aangepast overeenkomstig de schommeling van het indexcijfer. Wijzigingen van de 
aanslagvoet moeten uitdrukkelijk worden opgenomen3. 
 
b) de geldigheidsduur 
 
Anders dan bij de rijks-, gemeenschaps- en gewestbelastingen is de jaarlijkse herstemming 
van gemeentebelastingen niet verplicht. Aan het eenjarigheidsbeginsel is voldaan door de 
jaarlijkse inschrijving van de begrotingskredieten.   
In het belang van een goed bestuur is het nochtans wenselijk dat belastingverordeningen een 
geldigheidsduur vermelden die niet te lang is.  De duur van één gemeentelijke legislatuur, zes 
jaar, is een redelijk maximum. 
 
Wegens hun overwegend belang en wegens hun koppeling aan basisbelastingen die wel 
jaarlijks herstemd worden, moeten de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de 
aanvullende belasting op de personenbelasting wel jaarlijks herstemd worden4. 
 
c) nieuwe belastingmateries 
 
Om enige eenvormigheid in het toezicht te verzekeren moeten verordeningen betreffende 
belastingmateries waarover eerder nog geen standpunt werd ingenomen, tijdig door de 
provinciegouverneurs aan mijn ambt worden voorgelegd5. 
 
De gemeenten kunnen uiteraard ook altijd voorafgaand advies vragen, zowel aan de 
provinciale afdelingen als aan de centrale diensten in Brussel van mijn administratie 
Binnenlandse Aangelegenheden. 

                                            
    2De vroegere omzendbrief van 22 december 1988, met kenmerk FB 681 ADB steunde in feite op een onjuiste 
interpretatie van het Cassatiearrest van 10 december 1987.  Het is dus niet verplicht om bij elke hernieuwing of 
wijziging te stemmen over de volledige tekst. 
    3Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 15 februari 1974 met kenmerk 822 ADB. 
4 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt van 6 maart 1991 met 
kenmerk BA-G-91/3. 
  5Omzendbrief van 24 juli 1991 betreffende de begrotingsonderrichtingen voor 1992 (Belgisch Staatsblad van 
23 augustus 1991). 

Opmerking [HP1]: 
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3.  Het voorafgaande onderzoek 
 
Artikel 118 van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat de beraadslagingen van de gemeente-
raad worden voorafgegaan door een onderzoek, telkens als de regering het geraden acht of 
wanneer de reglementen het voorschrijven. Het houden van dit onderzoek is niet reglementair 
verplicht. 
 
In het verleden werd dit onderzoek, beter gekend als onderzoek “de commodo et incommodo” 
of onderzoek van baat en kommer, voorgeschreven door verschillende ministeriële om-
zendbrieven6.  Nochtans is het houden ervan in veel gemeenten in onbruik geraakt: uit de 
praktijk is immers gebleken dat het slechts weinig of geen reacties oplevert en dat de 
belastingschuldigen wachten met het indienen van bezwaren tot zij effectief een aanslagbiljet 
hebben ontvangen.  De inwilliging van deze bezwaren kan alleen maar leiden tot gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de individuele belastingschuld; de verordening zelf blijft 
ongewijzigd bestaan. 
 
Bij het invoeren van nieuwe belastingen of bij het doorvoeren van belangrijke wijzigingen van 
bestaande belastingen, bijvoorbeeld van tarieven of vrijstellingen, blijft het voor de 
gemeenteoverheid nochtans nuttig om op voorhand kennis te nemen van eventuele 
opmerkingen van belastingplichtigen.  Het is immers zeer goed denkbaar dat de betrokkenen 
toch bezwaren of andere interessante informatie hebben die bij de besluitvorming over het 
hoofd is gezien. Eventuele opmerkingen die gemaakt zijn tijdens het voorafgaand onderzoek 
kunnen bovendien relevant zijn bij de uitoefening van het administratief toezicht. Een zo 
degelijk mogelijk wettigheidstoezicht is immers in het belang van de gemeenteoverheid én 
van de belastingplichtigen. 
Het houden van een voorafgaand onderzoek is zeker aan te bevelen bij gemeen-
teraadsbesluiten tot invoering van nieuwe belastingen of tot doorvoering van ingrij-
pende wijzigingen, bijvoorbeeld inzake tarief en vrijstellingen, van bestaande belas-
tingen. 
 
Het onderzoek wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt met vermelding van de wijze, 
de plaats en de tijdstippen waarop bezwaren en opmerkingen kunnen worden geformuleerd. 
Een redelijke minimumduur van 15 dagen is wenselijk.  Het onderzoek wordt afgesloten door 
een proces-verbaal van sluiting waarna de gemeenteraad beraadslaagt over de ingediende 
bezwaren en de definitieve verordening vaststelt. Indien een voorafgaand onderzoek wordt 
gehouden doet de gemeenteraad er goed aan een clausule in het besluit op te nemen  die 
bepaalt dat de verordening definitief wordt, indien geen bezwaren worden ingediend tijdens 
het onderzoek. 

                                            
    6De oudste omzendbrief dateert van 12 juli 1888.  Dit gebeurde toen ter uitvoering van  artikel 75, 2°,  van de 
oude gemeentewet.  De verplichting tot het houden van een onderzoek werd later opnieuw opgenomen in de 
omzendbrieven van 4 maart 1890, 20 november 1891 en, meer recent, 13 oktober 1965.   Betreffende 
nijverheidsbelastingen werd daar bovendien de verplichting aan toegevoegd om de belastingplichtingplichtigen 
in kwestie individueel aan te schrijven tot deze verplichting werd ingetrokken in de omzendbrief van 17 oktober 
1974. 
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4. De invordering 
 
Deze wordt geregeld door de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de 
invordering van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de wet van 15 maart 
1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen.   
 
Deze materie is momenteel nog geregeld door een federale wet.  Sinds de bijzondere wet van 13 
juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de  
gemeenschappen, behoort deze materie nochtans tot de bevoegdheid van de gewesten. Het is 
immers een onderdeel van “de samenstelling, organisatie, bevoegdheid en werking van de 
provinciale en gemeentelijke instellingen”, bedoeld in artikel 6 § 1, VIII, eerste lid, 1° van de 
BWHI, zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 13 juli 2001. Het is niet een onderdeel van de 
belastbare materie die volgens artikel 170 §§ 3 en 4 van de grondwet tot de autonome fiscale 
bevoegdheid van de provincie- of gemeenteraad behoort. (zie advies nr. 34.913/VR van 12 
maart 2003 van de raad van State naar aanleiding van een wetsontwerp tot wijziging van artikel 
10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de 
provincie- en gemeentebelastingen).   
   
Er wordt uitgegaan van twee wijzen van invordering: door middel van kohieren of contant.   
 
De wet vermeldt de gegevens die het kohier en het aanslagbiljet moeten bevatten. 
 
a) ambtshalve inkohiering 
 
De in artikel 6 van de wet beschreven procedure moet verplicht gevolgd worden, indien niet 
op de juiste wijze werd voldaan aan de aangifteplicht.  In dat geval, en alleen in dat geval kan 
een belastingverhoging worden opgelegd, gelijk aan maximum het dubbel recht.  Deze 
verhoging moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de belastingverordening, met vermelding 
van de berekeningswijze.  Er zou bijvoorbeeld een grotere verhoging kunnen worden 
opgelegd in geval van herhaling van het verzuim.   
 
De verhoging is een administratieve maatregel, geen boete.  Een dading is niet mogelijk.  De 
verhoging wordt ingekohierd, samen met het recht, op eenzelfde kohierartikel.  Het is wel aan 
te raden om het recht en de verhoging in een apart vakje te vermelden op het kohier.  Ook 
boekhoudkundig wordt de verhoging samen met het recht verwerkt als belasting op het 
desbetreffende begrotingsartikel. 
 
Verwijl- en moratoriuminteresten moeten in voorkomend geval ook op de verhoging 
toegepast worden. 
 
b) betwiste belastingen 
 
Door het arrest van het Arbitragehof nummer 30/98 van 18 maart 1998 werd de 
oorspronkelijke geschillenprocedure  van de wet van 1996 vernietigd.  Ze werd grondig 
gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 
waarin een analoge regeling is uitgewerkt voor belastingen zowel van de federale overheid en 
van de provincies als van de gemeenten. 
Hierdoor is ook het oorspronkelijk artikel 9 uit de wet van 24 december 1996 opgeheven.  Hierin 
was bepaald dat het indienen van een bezwaar de belastingplichtige niet ontslaat van de 
verplichting tot betaling van de belasting.   
Door het weglaten van deze bepaling is op betwiste gemeentebelastingen, via de 
verwijzingsregel van artikel 12 van de wet van 24 december 1996, nu weer de regeling van het 
Wetboek van Inkomstenbelastingen toepasselijk.  Naar analogie met artikel 410 van dit Wetboek 
volgt hieruit dat de ontvanger de dwangmatig uitvoering alleen zal vorderen voor het niet-
betwiste gedeelte van de belastingschuld. 
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c) dwangmatige uitvoering  
 
In het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2002 verscheen de wet van 5 december 2001 tot 
wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.  Aan dit artikel wordt 
een tweede paragraaf toegevoegd die luidt: 

 
§ 2. De dwangschriften worden uitgevaardigd door de ambtenaren belast met de 
invordering. 
Deze ambtenaren moeten een aangetekende herinneringsbrief sturen ten minste één 
maand voordat de gerechtsdeurwaarder een bevel tot betaling opstelt, behalve indien de 
rechten van de Schatkist in gevaar zijn. De kosten voor het aangetekend verzenden zijn 
ten laste van de belastingschuldige.  

 
Het artikel 298 behoort tot Titel VII, Hoofdstuk 1 van het Wetboek.  Ingevolge de 
verwijzingsregel, vervat in artikel 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging 
en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij wet van 15 maart 
1999, is het ook toepasselijk op de invordering van gemeente- en provinciebelastingen en moet 
dus ook door de gemeente- en provincieontvangers worden toegepast.7 

                                            
7 Omzendbrief van 15 februari 2002 
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5. De geschillenregeling 
 
Deze steunt nu op de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 
en op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken. 
 
Afdeling 9, met de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 maart 1999, betreft inzonderheid de 
provincie- en gemeentebelastingen. Dit onderdeel van de wet trad in werking op 6 april 1999, 
10 dagen na de publicatie ervan in het staatsblad. Het is opgevat als een herinvoering, 
weliswaar na grondige wijziging, van de artikelen 9, 10, en 11 van de wet van 24 december 
1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, 
die vernietigd werden door het arrest van het Arbitragehof van 18 maart 1998.  Het gevolg 
hiervan is dat de bestendige deputaties  hun bevoegdheid verliezen om zich als rechtscollege 
uit te spreken over de vanaf 6 april 1999 ingediende bezwaren inzake gemeente- en provin-
ciebelastingen. 
 
a) de nieuwe bevoegdheidsregeling 
 
Bezwaren inzake gemeentebelastingen worden voortaan ingediend bij het college van 
burgemeester en schepenen.  Bezwaren inzake provinciebelastingen moeten worden 
ingediend  bij de gouverneur.  Zowel het college van burgemeester en schepenen als 
de gouverneur handelen als bestuursoverheid (artikel 9 van de wet van 24 december 1996 
betreffende de vestiging en de invordering van provincie- en gemeentebelastingen zoals 
gewijzigd door artikel 91 van de wet van 15 maart 1999). 
 
Deze bezwaren moeten, op straffe van verval, worden ingediend  binnen een termijn van drie 
maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn 
vermeld staat of van de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de 
belastingen op een andere wijze dan per kohier.  Artikel 94 van de wet van 15 maart 1999 heeft 
in dit verband immers de termijn van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 92 toepasselijk 
gemaakt door de wijziging van de verwijzingsregel  in artikel 12 van de wet van 24 december 
1996.  Het desbetreffende artikel 371 van het WIB 92 werd op zijn beurt echter gewijzigd door 
artikel 28 van de wet van 15 maart 1999. 
 
b) de te volgen procedure 
 
De procedure voor de behandeling van de bezwaren door de gouverneur en door het college van 
burgemeester en schepenen is uiteengezet in het koninklijk besluit van 12 april 1999, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 april 1999. Dit besluit wordt nader toegelicht in 
de bijhorende omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 mei 2000, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2000: 
     - bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend, tegen ontvangstbewijs (zie artikel 2);   
     - de bevoegde overheid kan aanvullende informatie opvragen aan de bezwaarindiener en 

vaststellingen ter plaatse doen (zie artikel 3); 
     - de bezwaarindiener of zijn vertegenwoordiger moet aanwezig kunnen zijn op een hoorzit-

ting; 
     - de beslissing moet per aangetekende brief worden betekend aan de bezwaarindiener of 

zijn vertegenwoordiger. 
 
Het college van burgemeester en schepenen en de gouverneur handelen als bestuursoverheid: 
zij moeten dus geen uitspraak doen over bezwaren die de wettigheid van de verordening 
betreffen.  Artikel 159 van de Grondwet is op hen immers niet van toepassing.   
 
ANDERS DAN VOOR DE FEDERALE BELASTINGEN WERD VOOR PROVINCIE- EN GEMEENTEBELASTINGEN BEPAALD 

DAT HET BEZWAAR GEACHT WORDT GEGROND TE ZIJN BIJ ONTSTENTENIS VAN BESLISSING (ARTIKEL 10, TWEEDE 
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LID  VAN DE GEWIJZIGDE WET VAN 24 DECEMBER 1996).  OVEREENKOMSTIG HET ARREST VAN HET 

ARBITRAGEHOF NR. 114/2000 VAN 16 NOVEMBER 2000 HEEFT DEZE BEPALING ECHTER GEEN PRAKTISCHE 

DRAAGWIJDTE OMDAT ER GEEN BESLISSINGSTERMIJN IS VASTGESTELD IN DE WET.   
DE TERMIJN VAN ZES MAANDEN, RESPECTIEVELIJK NEGEN MAANDEN IN GEVAL VAN AMBTSHALVE AANSLAG, 
BEDOELD IN ARTIKEL 1385 UNDECIES VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK, IS NIET MEER DAN EEN INDICATIEVE 

TERMIJN. NA HET VERSTRIJKEN VAN DEZE TERMIJN KAN EEN VORDERING VOOR DE BEVOEGDE RECHTBANK 

WORDEN INGESTELD.  ZODRA DIT GEBEURT WORDT DE ZAAK ONTTROKKEN AAN DE BEVOEGDHEID VAN HET 

COLLEGE OF DE GOUVERNEUR. ZOLANG ECHTER GEEN VORDERING WORDT INGESTELD BLIJFT HET COLLEGE OF DE 

GOUVERNEUR WEL BEVOEGD, OOK NA VERLOOP VAN DE TERMIJN.   
 
c) de beroepsmogelijkheden 
 
Tegen de uitspraak van de administratieve overheid werd wel een jurisdictionele 
beroepsmogelijkheid georganiseerd.  Bij de rechtbanken en gerechtshoven moeten bezwaren 
over de wettigheid uiteraard wel onderzocht worden. 
 
Tegen de administratieve beslissing kan beroep ingediend worden bij de rechtbank van eerste 
aanleg van het rechtsgebied waarin de belasting gevestigd werd.  De vordering moet, op straffe 
van verval, ingesteld worden binnen drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.   
 
Met toepassing van artikel 35 van het decreet van 17 maart 2004 betreffende de openbaarheid 
van bestuur moet deze beroepsmogelijkheid en de modaliteiten ervan, samen met de betekening 
van de beslissing, uitdrukkelijk worden meegedeeld aan de bezwaarindiener. Bij ontstentenis 
daarvan neemt de termijn voor het indienen van het beroep geen aanvang. 
 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep ingesteld worden.   
Tegen het arrest van het hof van beroep kan voorziening in cassatie ingesteld worden.  
De vormen en termijnen, alsmede de rechtspleging die toepasselijk is op deze beroepen, zijn 
dezelfde als die inzake rijksbelastingen. 
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 (artikel 1048) of beroep (artikel 
1051) en drie maanden vanaf de betekening van de bestreden beslissing voor de voorziening in 
cassatie (artikel 1073). 
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d) de overgangsregeling 
 
De bezwaren die bij de bestendige deputatie ingediend werden vóór de inwerkingtreding van de 
wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, dus tot en met 5 april 
1999,  blijven geregeld door de bepalingen die van toepassing waren vóór 6 april 1999, met 
inbegrip van de beroepsmogelijkheden (artikel 97, laatste lid van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen, zoals gewijzigd door de wet van 17 februari 
2000). 
 
e) aanpassing van de belastingverordeningen 
 
De geschillenprocedure, zoals hierboven beschreven, is wettelijk bepaald.  Ze is derhalve van 
openbare orde en moet als dusdanig worden toegepast, ook indien ze niet werd opgenomen in 
de gemeentelijke of provinciale verordening en zelfs indien de gemeentelijke of provinciale 
verordening een andere of wellicht nog de vroegere procedure zou vermelden. 
 
In nieuwe verordeningen  moet voortaan uiteraard gewezen worden op de nieuwe wet van 15 
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen. Indien de bezwarenprocedure 
wordt opgenomen in  de belastingverordening, moet dus het volgende bepaald worden: 
 De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen (de gouverneur voor provinciebelastingen). Het  
bezwaarschrift moet worden gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend; 

voor kohierbelastingen: 
 het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden 

vanaf de verzending van het aanslagbiljet  waarop de bezwaartermijn vermeld staat of 
van de kennisgeving van de aanslag; 

voor contantbelastingen: 
  het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden  

vanaf de datum van de inning van de belastingen. 
 
f) het aanslagbiljet 
 
Kohieren en aanslagbiljetten moeten voortaan alleszins de instantie vermelden die bevoegd is 
om vanaf 6 april 1999 de bezwaarschriften te ontvangen.  Ook de correcte termijn moet worden 
vermeld, zoals die bepaald is in de nieuwe regelgeving. 
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6. Fiscale vrijstellingen voor EU-aangestelden en diplomatieke vertegenwoordigers. 
 
a)   diplomatieke en consulaire agenten 
 
Hun fiscaal statuut wordt geregeld door het Verdrag van Wenen: 
- van 18 april 1961 inzake diplomatiek verkeer, geratificeerd bij de wet van 30 maart 

1968, inzonderheid de artikelen 23, 34 en 37; 
- van 24 april 1963 inzake consulair verkeer, geratificeerd bij de wet van 17 juli 1970, 

inzonderheid de artikelen 32, 48 en 49. 
 
De fiscale vrijstellingen gaan erg ver: 
 
- gebouwen: de gebouwen van de zending en de ambtswoning van het hoofd zijn 

vrijgesteld van alle landelijke, gewestelijke en gemeentelijke 
belastingen.  Alleen belastingen of rechten ter vergoeding voor ver-
strekte diensten zijn verschuldigd (huisvuilbelasting bijvoorbeeld); 

 
- ambtenaren: vrijstelling van alle zakelijke en personele belastingen, hetzij landelijk, 

gewestelijk, of gemeentelijk. 
   Dit geldt ook voor inwonende gezinsleden. 
   Diplomatieke en consulaire agenten kunnen dus alleen onderworpen 

worden aan: 
  → indirecte belastingen, inbegrepen in de prijs van goederen of diensten 

(BTW bijvoorbeeld); 
  → belastingen en rechten op particulier onroerend goed (onroerende 

voorheffing bijvoorbeeld); 
  → successierechten op particuliere goederen, dus niet op goederen 

waarvan het bezit een gevolg is van de functie; 
  → belastingen en rechten op eventueel particulier inkomen en vermogen 

waarvan de bron gelegen is in de verblijfstaat; 
  → registratie-, hypotheek-, griffie- en zegelrechten. 
 
b)  Euroambtenaren 
 
Hun fiscaal statuut wordt geregeld in het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Gemeenschappen, gevoegd bij het Verdrag tot instelling van een Raad en 
een Commissie die de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, ondertekend te Brussel op 
8 april 1965 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1966.  Inzonderheid de artikelen 13 en 14 
van het protocol zijn terzake relevant: 
 
art. 13: ambtenaren en personeelsleden van de Gemeenschappen zijn onderworpen aan een 

belasting ten bate van de Gemeenschappen op de door hen betaalde salarissen, lonen 
en emolumenten. 

 Zij zijn vrijgesteld van nationale belastingen op die salarissen, lonen en emolumenten. 
 
 
art. 14: wat betreft inkomens-, vermogens- en successiebelastingen worden ambtenaren en 

personeelsleden van de Gemeenschappen die zich uitsluitend omwille van de 
uitoefening van hun ambt in een andere lidstaat vestigen, geacht de fiscale woon-
plaats te houden die zij hadden op het ogenblik van indiensttreding.  Dit geldt ook 
voor de echtgenoot, voorzover die geen eigen beroepsbezigheden heeft, en voor de 
kinderen ten laste. Dit is de zogenaamde exceptie van fiscale woonplaats.  Roerende 
goederen van deze ambtenaren en personeelsleden worden inzake successiebelasting 
geacht zich eveneens in de fiscale woonplaats te bevinden. 
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c) gevolg voor de belastbaarheid  
 
Zowel diplomatieke en consulaire agenten als Euroambtenaren en personeelsleden van de 
Gemeenschappen genieten de exceptie van fiscale woonplaats.  Dit geldt trouwens ook 
voor de personeelsleden van de meeste andere internationale organisaties die gelijkaardige 
bepalingen vastleggen in hun oprichtingsstatuten.  De exceptie geldt ook voor inwonende 
gezinsleden die geen eigen beroepswerkzaamheden hebben.   Het betekent dat de bedoelde 
ambtenaren en personeelsleden: 
 
- inzake inkomstenbelastingen geen rijksinwoners zijn, dus niet onderworpen aan de 

personenbelasting, noch aan de aanvullende gemeentebelasting op de perso-
nenbelasting; 

 
- evenmin onderworpen zijn aan andere personele belastingen als de algemene 

provinciebelastingen of algemene gemeentebelastingen.  Andere voorbeelden die in dit 
verband in het verleden genoemd werden, waren de gemeente- en provin-
ciebelastingen op dienstpersoneel en op meubilair - beide voorbijgestreefd -, op 
luxepaarden en op honden8; 

 
- voor hun feitelijke verblijfplaats in België ook niet onderworpen zijn aan de gemeente-

belasting op de tweede verblijven.  Het betreft immers hun feitelijk hoofdverblijf; 
 
- inzake successie in België alleen maar rechten doen ontstaan ten aanzien van 

goederen waarvan de eigendom niets met de uitoefening van de functie te maken had.  
Andere goederen worden belast in de staat van de fiscale woonplaats.  

 
Euroambtenaren en diplomatieke en consulaire agenten zijn echter wel onderworpen aan:  
 
- de onroerende voorheffing en de gemeentelijke en provinciale opcentiemen erop, voor 

hun privé-eigendommen in België; 
 
- de belasting van niet-inwoners op in België verkregen inkomsten (bijvoorbeeld op 

eventuele aandelen, obligaties, ...); 
 
- indirecte belastingen en retributies die een vergoeding voor een geleverde prestatie 

zijn.   
 De voornaamste federale belasting in dit verband is de BTW.  De voornaamste 

gemeentebelasting is de huisvuilbelasting. Andere denkbare mogelijke gemeentebe-
lastingen zijn die op de afgifte van vergunningen, op sluikstorten, op verspreiding van 
niet-geadresseerd drukwerk, ... ; 

                                            
8 De omzendbrieven van de minister van Binnenlandse Zaken van 25 februari 1963 en van 16 februari 1965. 
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7. Door de wet verboden belastingmateries 
 
Het is door de wet verboden dat de gemeenten belastingen heffen op: 
 
- de invoer, uitvoer, doorvoer, opslag, productie en opdelving van goederen (wet 

van 18 juli 1860 tot afschaffing van octrooien); 
 
- de materies die onderworpen zijn aan de inkomstenbelastingen: de personenbelasting, de 

vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting van de niet-
verblijfhouders.  De gemeenten mogen hierop geen opcentiemen heffen, noch 
gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van die belastingen (artikel 
464, 1°, van het W.I.B.).   

 
Volgens het arrest van de Raad van State nr. 117.154 van 18 maart 2003 houdt de 
verbodsbepaling ook in dat het kadastraal inkomen niet mag gehanteerd worden als 
berekeningsgrondslag voor gemeente- en provinciebelastingen9. 

 
Twee belangrijke uitzonderingen: de opcentiemen op de onroerende voorheffing (art. 
464, 1°, W.I.B. en de aanvullende personenbelasting (art. 465 W.I.B.); 
 

- vee (artikel 464 W.I.B., 2°); 
 
- voertuigen, bedoeld in artikel 3 van het WIGB (Wetboek op de met inkomstenbelastingen  

gelijkgestelde belastingen).  Ingevolge artikel 42 van hetzelfde wetboek mogen de 
gemeenten geen opcentiemen heffen op de verkeersbelasting, noch een andere belasting.  

Uitzondering: de door de staat ten behoeve van de gemeente geheven opdeciem op de 
verkeersbelasting; 

 
- de materie, onderworpen aan de belasting op de inverkeerstelling (artikel 107 WIGB); 
 
- spelen en weddenschappen (artikel 74 WIGB),  

Uitzondering: de agentschappen voor weddenschappen op paardenrennen, gelopen in 
het buitenland (artikel 66 WIGB – zie verder); 
 

- automatische ontspanningstoestellen (artikel 93 WIGB); 
 
- de afgifte van documenten, onderworpen aan het expeditierecht (artikel 288 van het 

wetboek der registratierechten  (zie verder); 
 
- het lijkenvervoer, bedoeld in de wet van 28 januari 1975 (zie verder). 

                                            
9 Omzendbrief  BA 2003/01 van 25 april 2003 betreffende het kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag in 
gemeentebelastingen.  In het advies nr. 35.583/3 van 20 januari 2004 inzake het voorontwerp van decreet tot 
wijziging van artikel 464,1° van het W.I.B, heeft de Raad van State het gewest onbevoegd verklaard om de 
beperking van de fiscale bevoegdheid van de gemeenten in deze materie te wijzigen. 
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II. SPECIFIEKE GEMEENTEBELASTINGEN 

 
1. Aanvullende belastingen op de personenbelasting en opcentiemen op de 
onroerende voorheffing 
 
Zoals reeds hoger vermeld, moeten de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de 
aanvullende belasting op de personenbelasting jaarlijks herstemd worden, en dit wegens hun 
overwegend belang voor het begrotingsevenwicht en wegens hun koppeling aan 
basisbelastingen die ook jaarlijks gestemd worden. 
 
In het belang van de rechtszekerheid van de belastingplichtigen is het aangewezen dat de ge-
meenteraad tijdig, dat wil zeggen uiterlijk in de eerste maanden van het dienstjaar al de 
belastingreglementen goedkeurt. 
 
Het is in het belang van de gemeentebesturen dat de besluiten betreffende de aanvullende 
personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zo vlug mogelijk aan de 
provinciegouverneur bezorgd worden. 
 
a) opcentiemen op de onroerende voorheffing 
 
De gemeenten moeten uiterlijk op 31 maart  van het dienstjaar het aantal opcentiemen 
meedelen aan zowel de provinciegouverneur als de administratie Budgettering, Accounting en 
Financieel Management van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Boudewijngebouw, 
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel.  
 
b) aanvullende belasting op de personenbelasting 
 
Overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen  moet de 
aanvullende belasting  voor alle belastingplichtigen van eenzelfde gemeente vastgesteld 
worden op een eenvormig percentage van de rijksbelasting.  
Wanneer dat percentage een breukgedeelte omvat, moet dat breukgedeelte tot één decimaal 
worden beperkt.   
Op de aanvullende belasting mag geen vermindering, vrijstelling of uitzondering worden 
toegepast. 
 
"Aanslagjaar" is de term die gebruikt wordt voor federale belastingen, terwijl er in 
gemeentelijke belastingverordeningen sprake is van "dienstjaar". Beide begrippen slaan 
echter op hetzelfde jaar (artikel 238 van de Nieuwe Gemeentewet definieert het financiële 
dienstjaar als het burgerlijk jaar en artikel 359 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
definieert het aanslagjaar als het jaar dat begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 
31ste december). Overeenkomstig artikel 200 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wordt de personenbelasting, met inbegrip van de 
aanvullende gemeentebelasting, gevestigd op het inkomen van het jaar dat voorafgaat aan 
het aanslagjaar (en dat dus ook voorafgaat aan het dienstjaar).  
 
Om mogelijke begripsverwarring verder uit te sluiten doen de gemeenten er goed aan om hun 
belastingverordening betreffende de vaststelling van de aanvullende personenbelasting aan te 
vullen als volgt:  
 
 
 

 
“Er wordt voor het dienstjaar 20..  een aanvullende belasting gevestigd ten laste van 
de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van dit dienstjaar. 
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De belasting wordt vastgesteld op ... % van het volgens artikel 466 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die 
aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde dienstjaar. Het dienstjaar is hetzelfde als 
het aanslagjaar volgens de terminologie die gebruikt wordt in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen.   
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige 
heeft verworven in het aan het dienstjaar voorgaande jaar, dus in 20…  (dienstjaar 
min 1) 
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2. Verhaalbelastingen 
 
Verhaalbelastingen zijn bedoeld om de kosten van uitrustingswerken terug te vorderen.  Ze 
worden toegepast voor de aanleg en de verbetering van wegen, riolen en trottoirs.  De last 
ervan wordt niet gedragen door de algemeenheid van de inwoners maar wel door de 
aangelande eigenaars. Die worden immers geacht een meerwaarde te verwerven dankzij de 
uitvoering van de werken.  Dit uitgangspunt wordt de jongste tijd meer en meer in vraag 
gesteld; de veronderstelde meerwaarde ligt immers niet altijd voor de hand.  Zo kan een 
wegverbreding voor sommigen eerder een minderwaarde betekenen, indien daardoor een 
grotere verkeersdrukte en -onveiligheid ontstaat.  Anderzijds geven deze belastingen meestal 
aanleiding tot zeer hoge bedragen die door de belastingplichtige eigenaars niet werden 
verwacht.  De beslissing tot het heffen van nieuwe verhaalbelastingen moet dan ook goed 
overwogen worden.  Indien het financieel haalbaar is worden verhaalbelastingen beter 
afgeschaft. 
 
Uit de aard van deze belastingen volgt dat de teruggevorderde sommen niet meer kunnen 
bedragen dan de totale uitgave van de werken. 
 
Om te vermijden dat uitzonderlijk zware belastinglasten zouden worden opgelegd, moet 
bovendien rekening gehouden worden met de volgende beperkingen10: 
    1) de bijdrage van de aangelande eigenaars in de kosten van wegenwerken moet beperkt 

blijven tot 12 m2 per lopende meter gevelbreedte.  Deze beperking geldt voor het 
trekken, verlengen en rechttrekken van straten, op de terugvordering van de kosten 
van bestrating van de rijweg en van het aanleggen van trottoirs; 

    2) de kosten voor het aanleggen van trottoirs mogen alleen maar berekend worden op 
een maximumtrottoirbreedte van respectievelijk 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m of 5 m 
naargelang de straat minder dan 10 m, 15 m, 20 m of 25 m breed is; 

    3) de kosten voor de aanleg van riolen met een doorsnede boven het normale mogen 
alleen maar berekend worden op dezelfde basis als riolen met een gewone doorsnede. 

Verhaalbelastingen mogen niet toegepast worden op niet-bebouwde eigendommen in de 
landelijke zone.  Ze mogen evenmin toegepast worden op gronden waarop niet kan of mag 
worden gebouwd11. 
 
Subsidies die niet uitdrukkelijk projectgebonden zijn (bijvoorbeeld voor sociale huisvesting) 
komen al de inwoners van de gemeente ten goede en worden dus niet afgetrokken van het 
totaal bedrag van de verhaalde uitgaven. 
 
De belastingplichtige moet kunnen kiezen hoe hij aan de belastingschuld voldoet: ofwel  
eenmaal in kapitaal, ofwel in jaarlijkse schijven bestaande uit het jaarlijks terug te betalen 
kapitaalgedeelte, vermeerderd met de interest.  Ook indien hij voor deze tweede mogelijkheid 
gekozen heeft, behoudt hij de mogelijkheid om, na verloop van een aantal jaar, en dus na 
betaling van een aantal schijven, het nog resterende kapitaalgedeelte in één keer af te lossen.  
Indien de aanslagvoeten inmiddels echter verlaagd worden of indien de verhaalbelastingen 
zouden worden afgeschaft, heeft degene die in kapitaal betaald heeft in feite teveel betaald.  
Daarom moet een terugbetalingsclausule opgenomen worden in de belastingverordening: de 
gemeente verbindt zich ertoe aan de belastingplichtigen die de belasting in kapitaal hebben 
gekweten, de bedragen terug te betalen die moeten worden beschouwd als ten onrechte 

                                            
10Omzendbrief van 13 september 1961 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van het Openbaar Ambt 
met kenmerk 5-6-7-8-9 TDG. 
    11Omzendbrief van 14 december 1964 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Openbaar Ambt met 
kenmerk 5-6-7-8-9 TDG. 



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

 
 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 – 27 augustus 2004   
 

172

172

betaald ten gevolge van de intrekking of de niet-hernieuwing van de verordening of ten 
gevolge van de verlaging van de aanslagvoeten12. 
 
Uit de belastingverordening moet duidelijk blijken wie de belasting verschuldigd is en op 
welke  periode ze betrekking heeft.  
 
Om te voorkomen dat de eerste jaarlijkse schijf ten laste zou worden gelegd van iemand die 
geen eigenaar meer is op het ogenblik van de voltooiing van de werken, kan de 
gemeenteraad één van beide volgende formules aannemen: 
Ofwel: de eerste belasting is verschuldigd op 1 januari volgend op de voltooiing van de 

werken, zoals vastgesteld door een besluit van het college van burgemeester en 
schepenen; 

Ofwel: de eerste jaarlijkse belasting is verschuldigd voor het jaar zelf waarin de werken 
beëindigd werden; de eerste jaarlijkse schijf moet in dit geval opgelegd worden aan 
degene die eigenaar is op het ogenblik van de voltooiing, zoals vastgesteld door een 
besluit van het college van burgemeester en schepenen13. 

 
De periode kan zoals gebruikelijk aangeduid zijn door de bepaling van de heffingsduur van de 
belasting: voor de dienstjaren van ... tot ... .  Daarnaast kan ze ook nog expliciet bepaald 
worden door de vermelding dat de verordening toepasselijk is op de verrichtingen of de 
werken, voltooid tijdens de jaren ... tot ... .  In beide gevallen is het voor de verdere 
invordering van de jaarlijkse schijven nodig dat de belastingverordening tijdig wordt 
hernieuwd zodat er geen leemten in de heffingsperiode vallen.  Om de continuïteit ten volle te 
verzekeren  moet een clausule ingelast worden dat de bepalingen van vroeger van kracht 
zijnde verordeningen van toepassing blijven op de toestanden die tijdens hun heffingsduur 
ontstonden14. 

                                            
    12Omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 8 april 1977 met kenmerk 5 tot 9 ADB 
betreffende de betaling in kapitaal - teruggave. 
    13Omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 23 maart 1971 betreffende gemeentelijke 
verhaalbelastingen op wegen- en gezondheidswerken, met kenmerk 5-6-7-8-9 TDG. 
    14Omzendbrief  van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 23 september 1976 betreffende gemeentelijke 
verhaalbelastingen - vermindering van formaliteiten, met kenmerk 681 DG en 5 tot 9 TDG. 
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 3.  De urbanisatiebelasting15 
 
De urbanisatiebelasting kan een goed alternatief bieden voor de verhaalbelastingen.  
Het is een jaarlijkse directe belasting, verschuldigd wegens het genot van de 
gemeentelijke uitrusting inzake wegen, trottoirs of riolen.  Ook hier ligt de 
verantwoording in de aanleg- en onderhoudskosten van een behoorlijke 
infrastructuur. Daarom kan de urbanisatiebelasting, voor eenzelfde uitrusting, niet 
tegelijkertijd met de verhaalbelasting worden geheven.  Dit zou immers in strijd zijn 
met het principe “non bis in idem”. 
 
De urbanisatiebelastingen kunnen wel tegelijkertijd met de verhaalbelasting op de 
verwerving van de wegzate worden geheven.  Anderzijds kan een 
urbanisatiebelasting die ook de uitrusting riolering betreft, niet tegelijkertijd 
worden geheven met de jaarlijkse belasting op de op het rioolnet aangesloten of 
aansluitbare gebouwen of met een andere belasting op het onderhoud van riolen. 
 
a) de belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar van bebouwde of niet-bebouwde 
onroerende goederen die toegang hebben tot de openbare weg en die (op 1 januari 
van het belastingjaar) voorzien zijn van één of meer van de volgende uitrustingen: 

- wegverharding; 
- riolen; 
- trottoirs. 

De belasting is verschuldigd voor onroerende goederen, gelegen aan gemeente-, 
provincie- of gewestwegen. 
 
Ingeval van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht is de belasting verschuldigd door 
respectievelijk de vruchtgebruiker, de erfpachter of de opstalhouder.   
 
b) de aanslagvoet 
 
Deze wordt het best vastgesteld naar gelang van de oppervlakte van het goed, in m2 

of in are.  Deze berekeningswijze kan immers ook toegepast worden op 
achterliggende percelen en op hoekpercelen. 
 
De aanslagvoet wordt het best voor iedere uitrusting afzonderlijk vastgesteld. 
 
Om overdreven belastingdruk te vermijden kan een bepaald maximumbedrag per 
eigendom vastgesteld worden, of een verminderd tarief voor het gedeelte boven een 
bepaalde oppervlakte. 
 
 
 
 
c) vrijstellingen 
 
 Van de belasting moeten worden vrijgesteld: 
- De percelen waarop niet kan of niet mag worden gebouwd; 
- De percelen, gelegen in een verkaveling waarvan de infrastructuurwerken 

werden bekostigd door de verkavelaar.  Deze vrijstelling is beperkt tot een 
periode van 20 jaar die ingaat op 1 januari volgend op de datum waarop de 

                                            
15 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden van 15 september 1984 met 
kenmerk FB 220 ADB. 
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uitgeruste weg waarop het perceel toegang heeft, wordt ingelijfd bij het 
openbaar domein.  Ze betreft enkel het gedeelte van de belasting dat slaat op de 
uitgevoerde werken (indien de verkavelaar niet alle infrastructuur zou worden 
verzorgd); 

- De percelen waarvoor een verhaalbelasting op het aanleggen van wegen, riolen 
of trottoirs betaald werd of wordt, hetzij in jaarlijkse schijven, hetzij in kapitaal.  
Deze periode is beperkt tot 31 december van het jaar waarin de laatste schijf 
van de verhaalbelastingen eisbaar was.  De vrijstelling betreft enkel het gedeelte 
van de belasting dat slaat op de uitgevoerde werken. 

 
Deze laatste vrijstelling geeft aan gemeenten waar verhaalbelastingen geheven 
worden de mogelijkheid om over te schakelen op de urbanisatiebelasting, vooraleer 
de verhaalbelastingen volledig uitgedoofd zijn.  Er zijn twee mogelijkheden: 
 
1. De verhaalbelastingen worden ingetrokken: 
Aan degenen die de verhaalbelasting in kapitaal betaalden, moet dan het 
verhoudingsgewijs teveel betaalde bedrag teruggestort worden.   
Degenen die in schijven betaalden, zijn vanaf de intrekking niets meer verschuldigd.   
De urbanisatiebelasting is in beide gevallen verschuldigd vanaf 1 januari van het 
volgende jaar. 
 
2. De vroeger goedgekeurde verhaalbelastingen blijven van kracht: 
Aan degenen die in kapitaal betaalden, moet niets terugbetaald worden. 
Degenen die in schijven betaalden, blijven dat doen tot de laatste verschuldigde 
tranche. 
De urbanisatiebelasting wordt in beide gevallen verschuldigd vanaf 1 januari van 
het jaar nadat de laatste schijf verschuldigd was. 
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4. Niet-bebouwde percelen en gronden 
 
De mogelijkheid tot het heffen van deze belastingen is behouden in het decreet van 18 mei 
1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening. De fiscale bepalingen zijn  nu 
ondergebracht in hoofdstuk II van titel IV, hetzij in artikel 143 van dit decreet.   Er werden 
toch enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd: 

- de belasting wordt nu ook toegepast op braakliggende industriegronden; 
- de vrijstellingen voor verkavelaars, die vroeger alleen maar bij omzendbrief werden 

opgelegd, zijn nu bij decreet bepaald; 
- de vrijstelling voor ouders met kinderen ten laste werd uiteindelijk toch 

opgenomen; 
- de door het decreet opgesomde vrijstellingen zijn niet meer limitatief: de gemeente 

kan daaraan andere vrijstellingen toevoegen ter verwezenlijking van haar 
ruimtelijke doelstellingen; 

- en uiteraard is de definitie van de belastbare percelen en gronden aangepast aan 
de nieuwe terminologie inzake de ruimtelijke planning.   

 
Volgens artikel 143, §1 kan de gemeente dus een jaarlijkse belasting heffen op niet-
bebouwde percelen of gronden: 
 
     - gelegen in een niet vervallen verkaveling;  
     - gelegen in gebieden, bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en 

palende aan een openbare weg die voldoende is uitgerust, zoals bepaald in artikel 
100: een minimale uitrusting is hierin bepaald als een met duurzame materialen 
verharde weg, voorzien van een elektriciteitsnet. 

 
a) het doel van de belasting 
 
Zoals vroeger hebben de beide belastingen in de eerste plaats een stedenbouwkundig doel: ze 
zijn bestemd ter ondersteuning van het gemeentelijk grondbeleid: enerzijds het bewoonbaar 
maken en bebouwen van percelen die daartoe bestemd zijn en anderzijds het tegengaan van 
grondspeculatie door het stimuleren van de verkoop van deze percelen. 
 
De belasting op niet-bebouwde percelen begrepen in een niet vervallen verkaveling kan alleen 
worden geheven.   
Indien de belasting op niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden, bestemd voor wonen en 
industrie wordt geheven, moet tegelijkertijd echter ook deze op niet-bebouwde percelen in 
verkavelingen worden geheven: niet-bebouwde percelen in een verkaveling liggen immers in 
een gebied, bestemd voor wonen en industrie.  Op niet-bebouwde kavels zijn echter andere 
wettelijk bepaalde vrijstellingen van toepassing16.  Eenzelfde perceel mag echter niet 
tweemaal belast worden.  In de belasting op niet-bebouwde gronden, gelegen in gebieden die 
bestemd zijn voor wonen en industrie, moet daarom bepaald worden dat ze niet toepasselijk 
is op niet-bebouwde percelen in verkavelingen. 
 
b) gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie 
 
Volgens de Administratie van Ruimtelijke Ordening moet deze formulering geïnterpreteerd 
worden overeenkomstig de Memorie van toelichting bij het decreet.  Daarin was gesteld: “Dit 
artikel (143) herneemt de  bepalingen van artikel 73 van het Decreet betreffende de 
Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.  De mogelijkheid wordt evenwel 
ook voorzien om braakliggende industriegronden te belasten.”   
Het woord mogelijkheid duidt aan dat het samen belasten van onbebouwde gronden in 
gebieden bestemd voor wonen en in gebieden bestemd voor industrie een mogelijkheid is, en 
dus geen verplichting.   
De gemeente kan er dus voor kiezen om volgende niet-bebouwde gronden te belasten: 
                                            
    16Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 17 oktober 1972 met kenmerk 151 ADB. 
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- ofwel zowel deze die gelegen zijn in gebieden bestemd voor wonen als deze 
gelegen in gebieden bestemd  voor industrie,  

- ofwel alleen deze die gelegen zijn in gebieden bestemd voor wonen,  
- ofwel alleen deze die gelegen zijn in gebieden bestemd voor industrie. 

 
c) de belastingplichtige 
 
De belasting is verschuldigd door de eigenaar, de erfpachter of de opstalhouder: 

- van het perceel gelegen in de niet-vervallen verkaveling 
- van de grond gelegen in het gebied bestemd voor wonen of industrie.  

De vruchtgebruiker komt niet in aanmerking, aangezien hij niet kan beschikken over het 
perceel of de grond. 
 
Het is mogelijk dat sommige van de mede-eigenaars van de belasting vrijgesteld zijn, bijvoor-
beeld omdat zij geen enkel ander onroerend goed bezitten.  In dat geval mag de belasting 
enkel gevorderd worden van de niet-vrijgestelde mede-eigenaars in verhouding tot hun 
aandeel in het perceel.17 
 
d) het tarief 
 
Om een nuttig effect te hebben dat overeenstemt met het doel van de belasting is de 
aanslagvoet best niet lager dan 125 euro per perceel of per grond. 
Tariefdiversificaties om ruimtelijke doelstellingen te realiseren, zijn uitdrukkelijk toegestaan 
door de nieuwe paragraaf 4 van het artikel 143 van het decreet. 
Zo kan bijvoorbeeld een gedifferentieerd tarief toegepast worden naargelang de 
belastingplichtige meerdere onbebouwde percelen of gronden bezit, bijvoorbeeld door 
verhoging van het tarief voor het tweede, derde, ... onbebouwde stuk18. 
 
e) de verplichte vrijstellingen 

 
De vrijstellingen zijn uitdrukkelijk in het decreet opgenomen, ze moeten derhalve in de 
belasting worden overgenomen en als dusdanig worden toegepast.   
 
De verplichte vrijstellingen verschillen voor de twee belastingen: 
 
de volgende personen zijn vrijgesteld van de belasting op niet-bebouwde percelen 
in een niet-vervallen verkaveling:  
1. de eigenaars van één enkel onbebouwd perceel bij uitsluiting van enig ander onroerend 

goed.  Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op 
de verwerving van het goed.  Ze geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de 
inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds 
verworven is;  

2. de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;  

3. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning geen werken omvat, en dit gedurende 
het jaar dat volgt op het jaar waarin de verkavelingsvergunning werd toegekend;  

4. de verkavelaars, indien de verkavelingsvergunning werken omvat, en dit gedurende het 
jaar dat volgt op het jaar waarin het attest, bedoeld in artikel 101, § 3 , werd toegekend;  
bedoeld wordt het attest van het college van burgemeester en schepenen waaruit blijkt 
dat alle in de verkavelingsvergunning opgelegde voorwaarden en lasten zijn uitgevoerd of 
dat voor de uitvoering van de lasten een afdoende financiële waarborg is gestort in 

                                            
    17Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 7 april 1977 met kenmerk 151 ADB. 
    18Omzendbrief van de minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden 
nr. BA 95/09 van 8 juni 1995 (Belgisch Staatsblad van 14 september 1995).. 
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handen van  de gemeenteontvanger of in zijn voordeel op onherroepelijke wijze door een 
bankinstelling is verleend;  

5. de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwd perceel per kind ten laste. 
Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de 
verwerving van het goed.  Zij geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de 
inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds 
verworven is; 

6. De percelen die ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, niet voor bebouwing 
kunnen worden bestemd. 

 
de volgende personen zijn vrijgesteld van de belasting op niet-bebouwde gronden, 
gelegen in gebieden, bestemd voor wonen en industrie:   
1. de eigenaars van één enkele onbebouwde grond bij uitsluiting van enig ander onroerend 

goed. Deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de 
verwerving van het goed.  Ze geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de 
inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds 
verworven is;  

2. de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en de door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij 
erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;  

3. de ouders met kinderen ten laste, beperkt tot één onbebouwde grond per kind ten laste. 
Ook deze vrijstelling geldt alleen maar gedurende de vijf kalenderjaren die volgen op de 
verwerving van het goed.  Ze geldt gedurende de vijf dienstjaren die volgen op de 
inwerkingtreding van de belastingverordening, indien het goed op dat tijdstip reeds 
verworven is; 

4. de gronden waarop krachtens een overheidsbeslissing niet mag worden gebouwd, op 
bedrijventerreinen die door de overheid worden ontwikkeld, of op gronden die werkelijk 
voor land- of tuinbouw worden gebruikt. 

 
f) de aanvullende vrijstellingen  
 
De opsomming van de vrijstellingen is echter niet langer limitatief: de toevoeging van een §4, 
door de wijziging die aan het decreet werd aangebracht op 26 april 2000, laat de gemeenten 
toe aanvullende ontheffingen vast te stellen om hun ruimtelijke doelstellingen te realiseren.  
 
Blijkens het verslag bij het ontwerp (stuk 252, 1999-2000, nr. 1, blz. 7) was het de bedoeling 
dat de gemeenten ook eigen instrumenten zouden kunnen inzetten voor de specifieke lokale 
toestand.  Een aantal voorbeelden worden opgesomd: 
- vrijstelling voor het eerste jaar volgend op dat waarin men eigenaar wordt van een 

onbebouwd perceel 
- vrijstelling voor  gronden bezwaard met een wettelijk vruchtgebruik 
- eenmalige vrijstelling voor percelen waarvoor een recente stedenbouwkundige vergunning 

is verleend 
- toepassen van progressief oplopende tarieven, eventueel zelfs verschillend naargelang de 

ruimtelijke ligging (bijvoorbeeld in functie van de nabijheid tot de kern). 
 
Volgens de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen 
moeten de door de gemeenten toegevoegde vrijstellingen niet uitdrukkelijk 
stedenbouwkundig verantwoord zijn: de toegevoegde paragraaf 4 is bedoeld om de 
gemeenteraad vrij te laten beslissen over de verleende vrijstellingen.  
 
De gemeente moet er uiteraard wel rekening mee houden dat het effect van de belasting niet 
verloren gaat door toevoeging van te veel of te ruim bepaalde vrijstellingen. 
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g) toelichting begrippen 
  
In vroegere omzendbrieven werd toelichting verstrekt op basis van rechtspraak en 
naar aanleiding van concrete toepassingsproblemen.  Sommige van deze 
verduidelijkingen kunnen ook nu nog van nut zijn:  
 
1. een niet-vervallen verkaveling 
De belasting is verschuldigd zodra de vergunning werd afgeleverd.    
Dit is ook het geval, indien de eigenaar geen gebruik maakt van de vergunning en niet 
verkavelt. 
Dit blijft ook het geval, indien de eigenaar eenzijdig zou verzaken aan de verkavelingsver-
gunning.  Ook deze verzaking moet immers worden goedgekeurd door de stedenbouwkundige 
overheid. 
 
2. een niet- bebouwd perceel 
Dit begrip moet in de context van de bedoeling van het decreet geïnterpreteerd worden.  
Indien verkavelingsvergunningen worden afgegeven voor woningbouw, moet de bebouwing 
dus voor bewoning in aanmerking komen. Een vrijstelling kan dus niet aanvaard worden, 
indien zich op het perceel alleen maar constructies bevinden als stallen, garages, 
schutplaatsen voor dieren, afdaken e.d. 19 
Zelfs een handelsuitbating geldt in deze context niet als bebouwing en geeft dus geen reden 
voor vrijstelling20, evenmin als een verharde parking met een meubeltoonzaal21. 
 
Wanneer het wel een constructie is voor bewoning, moet die bestemd zijn om ter plaatse te 
blijven en moet de steun op de grond de stabiliteit verzekeren22. 
 
Een perceel moet als bebouwd worden beschouwd wanneer, krachtens een bouwvergunning, 
de oprichting van een voor bewoning bestemd gebouw is aangevat op 1 januari van het 
belastingjaar.23 
 
De samenvoeging van een niet-bebouwd perceel dat later is verworven door de eigenaar van 
een voor bewoning bebouwd perceel en als tuin rondom de woning wordt aangelegd, geeft op 
zich geen aanleiding tot vrijstelling van de belasting.  Volgens de rechtsspraak van het Hof 
van Cassatie behouden de kavels hun afzonderlijke identiteit24.  Alleen maar indien de kavels 
ook effectief worden samengevoegd ingevolge een verkavelingswijziging, zou de voorwaarde 
voor belastbaarheid ophouden te bestaan. 
 
3. een niet-bebouwde grond 
Ook dit begrip moet uiteraard in de context van het decreet geïnterpreteerd worden.  Dit 
betekent dat alleen maar de bouwwerken die thuis horen in de woonzone of in de 
industriezone aanleiding tot vrijstelling kunnen geven.  De onder (2) genoemde voorbeelden 
zijn hier evengoed geldig. 
 
Bij het vaststellen of het om één of meer gronden gaat, moeten dezelfde criteria gehanteerd 
worden als die welke de diensten van het kadaster gebruikt.  Zo vormt een woning slechts 
één kavel met een groentetuin, siertuin, park, aanhorigheden die al dan niet gebouwd zijn, 
wanneer alles aaneengrenst. 
 

                                            
    19Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 14 maart 1974 met kenmerk 151 ADB. 
    20Cassatie, 11 januari 1980. 

    21Best. Dep. West-Vlaanderen, 25 oktober 1979. 
    22Cassatie, 24 januari 1965 
    23Omzendbrief van 7 april 1977. 
    24Cassatie, 1 februari 1980, 20 februari 1981, 11 december 1981, 14 maart 1986, 21 september 1989. 
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Indien een eigenaar echter door een latere aanvullende verwerving aaneenliggende gronden 
in één geheel verenigt blijft de belasting verschuldigd.  
Om te bepalen wanneer een grond als bebouwd moet worden beschouwd, kan worden 
gesteund op de normen die volgens artikel 91 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 
worden toegepast: een grond wordt als bebouwd beschouwd, wanneer de verkoopwaarde van 
het gebouw minstens 30 % van de verkoopprijs van het geheel bedraagt. 
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5. Leegstand en verkrotting 
 
Het gewest heft twee verschillende belastingen in dit verband: 
1. op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 
2. op leegstand en verwaarlozing van gebouwen en/of woningen 
 
De gemeente kan in beide gevallen opteren voor de heffing van een bijkomende eigen 
belasting of voor de heffing van opcentiemen op de gewestelijke belasting. 
 
Het tarief van de beide gewestelijke belastingen is berekend op het kadastraal inkomen.  
Artikel 464, 1° van het W.I.B.25 verbiedt de gemeenten, provincies en agglomeraties om 
opcentiemen of gelijkaardige belastingen op de grondslag of het bedrag van het kadastraal 
inkomen te heffen. Volgens een recent arrest van de Raad van State van 18 maart 2003, met 
nummer 117.154, slaat dit artikel op alle belastingen die het kadastraal inkomen als 
berekeningsgrondslag nemen. 
De verbodsbepaling van het W.I.B. geldt voor gemeenten, provincies en agglomeraties. De 
gewestelijke leegstandsheffing komt niet in het gedrang.   Er kan dus besloten worden dat  de 
gemeentelijke opcentiemen hierop eveneens mogelijk blijven: zij hebben  immers niet het K.I. 
als grondslag maar wel het bedrag van de gewestelijke belasting26. 
Dit standpunt wordt in de rechtsleer in twijfel getrokken27: er kan ook geargumenteerd 
worden dat een opcentiem die dezelfde aard heeft als de basisbelasting, in feite ook het K.I. 
als berekeningsgrondslag heeft indien de basisbelasting op het K.I. is berekend.  
 
a) leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten   
 

De gewestelijke heffing is geregeld door: 
- het decreet van 19 april 1995 (BS 13/09/95) houdende maatregelen ter bestrijding en 

voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij decreten 
van 20 december 1996, 8 juli 1997, 14 juli 1998, 30 juni 2000, 9 maart 2001, 6 juli 2001, 
5 juli 2002, 27 juni 2003 en 19 december 2003 

- het bijhorende uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997 (BS 1/10/97), gewijzigd bij het   besluit 
van 19 december 1998 (BS 5/02/99) en 8 juni 2001 

- en de bijhorende omzendbrief  RO/99/03 van 10 juni 1999 (BS 24/07/99). 
 
Gemeenten die besluiten tot de heffing van opcentiemen op de gewestelijke heffing op 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten moeten dit per aangetekende brief uiterlijk op 
1 maart van het jaar waarin de heffing betekend wordt, melden aan: 

Administratie ABAFIM 
Afdeling Financieel Management 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 bus 7 
1210 BRUSSEL 

 

                                            
25 De provincies, de agglomeraties en gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen van: 
1° opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de 
rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op 
de grondslag of op het bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende 
voorheffing betreft; 
 
26 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken van 
25 april 2003 met kenmerk 2003/01 met betrekking tot het gebruik van het K.I. als berekeningsgrondslag in 
gemeentebelastingen. 
 
27 Zie M. De Jonckheere, Lokale en Regionale Belastingen, 2003/2, p.79-86. 
. 
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b) leegstand en verwaarlozing van gebouwen en/of woningen 
 
De gewestelijke heffing is geregeld door: 
- het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 

1996, zoals diverse malen gewijzigd, en recent nog bij decreet van 5 mei 2004. 
- het besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 (BS 01/05/96) betreffende de 

heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, zoals 
gewijzigd bij besluiten van 15 juli 1997, 23 juli 1998, 6 oktober 1998 en 13 december 
2002; 

- en de bijhorende omzendbrief BA 96/9 van 29 april 1996; 
 
Gemeenten die besluiten tot de heffing van opcentiemen op de gewestelijke heffing op 
leegstand en verwaarlozing van gebouwen en/of woningen moeten dit per aangetekende brief 
melden binnen de maand na de inwerkingtreding van het reglement aan: 

Administratie ABAFIM 
Afdeling Financieel Management 
Phoenixgebouw 
Koning Albert II-laan 19 bus 7 
1211 BRUSSEL 

 
Het decreet van 5 mei 2004 heeft een aantal grondige wijzigingen aangebracht in de 
modaliteiten en in de procedure voor de vestiging van de gewestelijke heffing op leegstand en 
verwaarlozing van gebouwen en/of woningen.  Daarnaast zijn ook twee nieuwigheden te 
vermelden: 
 
- Artikel 19: aanslagen die betrekking hebben op de opnames in de inventaris vanaf 1 

januari 2002 tot en met 31 december 2003, worden als niet bestaande beschouwd.  Dit 
geldt dus ook voor de gemeentelijke opcentiemen die er eventueel op zouden geheven 
zijn; 

 
- Artikel 3: hierin is de mogelijkheid voorzien dat de gemeente de gewestelijke heffing 

voor haar grondgebied zou vervangen door een eigen gemeentebelasting. Er zijn 
wel verschillende voorwaarden aan verbonden: 
- De gemeenten kunnen, op aanvraag onder welbepaalde voorwaarden, vastgelegd door 

de Vlaamse Regering, vrijgesteld worden van de gewestelijke heffing en een eigen 
heffingsstelsel hanteren;  

- Het heffingsstelsel moet minimaal de regeling van het decreet overnemen en kan het 
verder aanvullen; 

- De gemeente moet een huisvestings- en pandenbeleid voeren waarin het eigen 
heffingsstelsel kadert; 

- De gemeenten moeten voldoen aan drie van de criteria genoemd in artikel 193§1, 
eerste lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke 
ordening.  Dit betekent dat zij moeten beschikken over drie van de volgende criteria: 
- een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
- een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar 
- een conform verklaard plannenregister 
- een vastgesteld vergunningenregister 
- een register van de onbebouwde percelen 
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6. Tewerkgesteld personeel en motoren 
 
Deze belastingen zijn ontstaan als indiciaire belastingen: de getalsterkte van het tewerk-
gesteld personeel en het gezamenlijk vermogen van de motoren golden als indicator voor de 
belangrijkheid van een bedrijf.  Tot voor kort moesten de beide belastingen nog samen 
geheven worden en tegen eenzelfde aanslagvoet.  Men wilde immers voorkomen dat één van 
beide productiefactoren, arbeid of kapitaal, zwaarder zou worden belast dan de andere.  Sinds 
1996 is deze koppeling niet langer verplicht en kunnen deze belastingen ook elk afzonderlijk 
geheven worden28. 
 
De heffing van een belasting op tewerkgesteld personeel is eigenlijk niet meer aanvaardbaar 
nu het beleid de werkgelegenheid juist moet aanmoedigen. 
 
a) tewerkgesteld personeel 
 
De belasting is toepasselijk op het personeel, tewerkgesteld binnen het grondgebied 
van de gemeente, en wordt berekend op basis van de tewerkstelling tijdens het jaar 
dat het belastingjaar voorafgaat. Dit aantal wordt verhoudingsgewijs verminderd 
voor vormen van deeltijdse tewerkstelling of voor tewerkstelling gedurende kortere 
periodes van het jaar. 
Het aantal bedienden kan worden berekend op basis van de gemiddelde 
maandelijkse personeelsbezetting.  Het aantal arbeiders kan worden vastgesteld 
door deling van het aantal effectieve arbeidsdagen door 250 of 300, naargelang het 
stelsel van de vijf- of de zesdagenweek in voege is. 
 
Het maximumtarief bedraagt 30 euro per tewerkgestelde persoon. 
 
De belasting is niet verschuldigd voor: 
     - dienstboden; 
     - kinderen en schoonkinderen in dienst van hun ouders; 
     - leerlingen die deeltijds werken, deeltijds leren29; 
     - overheidsbesturen, instellingen die door wettelijke bepalingen vrijgesteld zijn van 

belastingen  en instellingen zonder winstoogmerk30. 
 
Wegens de aard van deze belasting is het logisch dat uitzendkrachten worden meegerekend 
bij de effectieve werkgever.  In de wetgeving betreffende uitzendarbeid wordt deze aangeduid 
als de gebruiker. 
Uitzendarbeid is evenwel het voorwerp van specifieke overeenkomsten: de uitzendkracht sluit 
inderdaad een overeenkomst met het uitzendkantoor en niet met de gebruiker.  Zo staat het 
uitzendkantoor in voor de betaling van het loon en van de sociale zekerheidsbijdragen. 
Om praktische redenen is het dan ook aanvaardbaar dat de gemeente, indien ze dit verkiest, 
de belasting op het tewerkgesteld personeel inzake uitzendkrachten, ten laste legt van de 
uitzendkantoren.  De werkelijke last van de belasting kan via de overeenkomst tussen de 
gebruiker en het uitzendkantoor immers afgewenteld worden op de gebruiker.  In dit geval 
moet dubbelbelasting echter voorkomen worden, bijvoorbeeld door in de belastingverordening 
te vermelden dat uitzendkrachten niet genoemd worden in de belastingaangifte van de 
gebruikers31. 
 
                                            
    28In de omzendbrief van 22 januari 1991, met kenmerk BA -G--91/1 werd de verplichte gelijkschakeling van de 
aanslagvoeten afgeschaft, maar werd nog aangedrongen op het nastreven van een billijk evenwicht tussen 
beide belastingen.  Sinds de omzendbrief van 30 juli 1996, met kenmerk BA/FB 96/5 (Belgisch Staatsblad van 
11 september 1996) werd de ontkoppeling volledig toegestaan. 
    29Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 september 1937. 
    30Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 oktober 1974 met kenmerk 12 ADB. 
    31Omzendbrief van 30 juli 1996, kenmerk BA/FB - 96/5 (Belgisch Staatsblad van 11 september 1996). 

Opmerking [HP2]: euro
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Normaal gezien zijn er geen redenen meer om nog specifieke regels toe te passen voor de 
berekening van de getalsterkte van het thuiswerkend personeel.   Tenzij de gemeente daartoe 
wel een speciale verantwoording heeft, worden zij gewoon meegerekend32. 
   
Om de vestiging van nieuwe bedrijven aan te moedigen kan ontheffing van de belasting ver-
leend worden aan nieuwgevestigde bedrijven gedurende een korte periode van bijvoorbeeld 5 
jaar33. 
 
b) motoren 
 
De belastbare grondslag van deze belasting is het gebruik van motoren bij de uitoefening van 
de bedrijfsactiviteit.  Dit gebruik kan immers gelden als een goede indicator voor het belang 
van de bedrijfsactiviteit.   
 
Het maximumtarief bedraagt 30 euro per kW. 
 
Voor de berekeningsbasis kan de gemeente zich  baseren op het totaal vermogen van de 
verschillende motoren die beschikbaar zijn in het bedrijf op 1 januari van het belastingjaar.  
Op die manier wordt echter absoluut geen rekening gehouden met periodes van inactiviteit of 
verminderde activiteit.  Billijkheidshalve en niet het minst wegens  de grote bedragen die met 
deze belasting kunnen zijn gemoeid, is het toch aan te raden om in mindere of meerdere 
mate rekening te houden met de werkelijke activiteit gedurende de referentieperiode (meestal 
het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar): 
 
- door vermenigvuldiging van het totaal vermogen met de  simultaanfactor. 
 
 Deze is bedoeld om rekening te houden met normale, korte periodes van stilligging die 

echter niet het gevolg zijn van een vermindering van de bedrijfsactiviteit.  De 
weerslag ervan wordt groter geacht naarmate een bedrijf over meerdere motoren 
beschikt. De simultaanfactor kan dus alleen maar toegepast worden voor bedrijven die 
meerdere motoren in gebruik hebben.  De factor is gelijk aan de eenheid van een 
motor, verminderd met 1/100 per extra motor, tot de 31ste  motor. Daarna blijft de 
factor onveranderd.   De simultaanfactor kan dus variëren tussen 0,99 en 0,70. 

 
- door het toekennen van een belastingvermindering voor het tijdelijk stilliggen. 

 
 Deze vermindering wordt toegekend voor het stilliggen van motoren gedurende een 

maand of langer en wordt berekend in verhouding tot het aantal maanden van 
stilliggen34. 

 Een evenredige vermindering, vergelijkbaar met het stilliggen gedurende een maand 
of langer, kan worden toegekend aan bedrijven die met de RVA een overeenkomst 
hebben gesloten inzake arbeidsvermindering wegens economische oorzaken om 
ontslag van personeel te voorkomen;  dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien de 
activiteit beperkt is tot één dag op vier weken of één week werk na vier weken 
inactiviteit35. 

 
- door de vereenvoudigde berekening op basis van het maximumkwartiervermogen.  
 
 Wanneer de installaties van een bedrijf voorzien zijn van meetapparatuur voor het 

maximumkwartiervermogen waarvan de opnemingen maandelijks door de leverancier 

                                            
    32Omzendbrief van het ministerie van Binnenlandse Zaken van 24 januari 1967 met kenmerk 12 ADB, 
betreffende de vaststelling van de getalsterkte van het thuiswerkend personeel. 
    33Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 1961 met kenmerk 632/DG/2. 
    34Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 20 maart 1963 met kenmerk 13 TDG. 
    35Omzendbrieven van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 november 1976 en 25 oktober 1977. 

Opmerking [HP3]:  
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van de elektriciteit worden gedaan met het oog op het factureren ervan, kan de 
belasting vastgesteld worden op basis van een belastbaar vermogen, gelijk aan het 
rekenkundig gemiddelde van de twaalfmaandelijkse kwartiervermogens van het jaar 
dat voorafgaat aan het belastingjaar36.   

 Deze berekeningswijze is maar mogelijk, indien het bedrijf over de vereiste meetap-
paratuur beschikt en indien de belastingplichtige erom verzoekt.  Dit verzoek moet 
schriftelijk ingediend worden bij het gemeentebestuur voor 31 januari van het 
belastingjaar. 

 Indien deze vereenvoudigde berekening wordt toegepast, wordt impliciet rekening 
gehouden met effectieve periodes van stilliggen.  Om de gelijke behandeling van de 
belastingplichtigen zoveel mogelijk te garanderen moet de verordening dan  ook de 
vermindering voor het tijdelijk stilliggen bepalen voor belastingplichtigen die niet 
zouden opteren voor de vereenvoudigde procedure. 

 
De belasting is verschuldigd voor de motoren, gebruikt voor de exploitatie van het bedrijf in 
alle vestigingen, ook in de bijgebouwen.  Moeten als bijgebouw worden beschouwd, iedere 
instelling of onderneming of werf van om het even welke aard die gedurende een ononder-
broken periode van minstens drie maanden op het grondgebied van de gemeente gevestigd 
is.  De belasting is niet verschuldigd voor motoren, gebruikt in bijgebouwen die gedurende 
eenzelfde ononderbroken periode van minstens drie maanden gevestigd zijn op het 
grondgebied van een andere gemeente37. 
  
De belasting is verschuldigd voor alle motoren, ongeacht de energiebron. 
De kracht van hydraulische motoren wordt berekend door omzetting van de kracht, uitgedrukt 
in PK, naar kW. 
 
De belasting is niet verschuldigd voor: 

- de motoren die heel het jaar stilliggen.  De begin- en einddatum van de perioden 
van stilliggen moet ook schriftelijk worden meegedeeld aan het gemeentebestuur; 

- de motor van een draagbaar toestel (facultatief); 

- de motor van een elektrische generator voor het gedeelte van zijn vermogen dat 
bestemd is voor het drijven van de generator, dit om dubbelbelasting te 
voorkomen; 

- de reservemotor, die alleen maar in uitzonderingsgevallen wordt gebruikt; 

- de persluchtmotor; 

- de motor uitsluitend gebruikt voor verwarming en verluchting38; 

- de motoren van voertuigen die onder de verkeersbelasting vallen of speciaal van 
deze belasting zijn vrijgesteld.39 

 

 
Om de vestiging van nieuwe bedrijven aan te moedigen, kan ontheffing van de belasting ver-
leend worden aan nieuwgevestigde bedrijven gedurende een korte periode van bijvoorbeeld 5 
jaar40. 

                                            
    36Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 24 augustus 1964 met kenmerk 13 TDG. 
    37Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 11 december 1957 met kenmerk 12 TDG. 
    38Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 februari 1936, met kenmerk 12 ADB - 
modelreglement. 
39 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 18 september 1958, met kenmerk 13 TDG.  Hierin 
is gewezen op het verbod bedoeld in  artikel 42, §1 van het Wetboek op de met inkomstenbelastingen 
gelijkgestelde belastingen tot heffing van opcentiemen  op de verkeersbelasting of van enigerlei belasting op de 
motorvoertuigen.    
    40Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 30 januari 1961 met kenmerk 632/DG/2. 
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7. Vennootschappen 
 
 
De rechtszekerheid van gemeentebelastingen op rechtspersonen of vennootschappen als 
dusdanig is betwistbaar. 
 
In het arrest nr. 129.347 van 16 maart 2004 heeft de Raad van State een gemeentebelasting 
op vennootschappen vernietigd wegens strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel.  Volgens de 
Raad is het verschil in behandeling tussen vennootschappen en anderen die een economische 
activiteit uitoefenen niet verantwoord.  Dat vennootschappen doorgaans groter zijn dan 
eenmanszaken is onvoldoende reden om eenmanszaken zonder meer van de belasting vrij te 
stellen..  Ook de bijdrage via de aanvullende personenbelasting omwille van de inschrijving in 
het bevolkingsregister is geen pertinent criterium omdat het genot van de collectieve 
dienstverlening, noch de hinder die de uitoefening van de economische activiteit 
teweegbrengt, enig verband vertonen met de plaats van inschrijving in de 
bevolkingsregisters.  Het staat trouwens geenszins vast dat natuurlijke personen die een 
eenmanszaak exploiteren op het grondgebied van de gemeente, daar ook effectief in de 
bevolkingsregisters zijn ingeschreven.  
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8. Omslagbelastingen 
 
Anders dan bij de gewone aandeelbelastingen wordt bij omslagbelastingen vooraf bepaald 
hoeveel de totale opbrengst van de belasting zal bedragen.  Daarna wordt dit bedrag over de 
belastingplichtigen omgeslagen volgens bepaalde criteria, meestal gewoon een bepaalde 
aanslagvoet per eenheid.  Het systeem is nog gebruikelijk bij de belasting op groeven en op 
steenbakkerijen, maar deze belastingen kunnen evengoed als gewone aandeelbelastingen 
gevestigd worden. 
 
a) groeven 
 
Bij de vaststelling van het tarief moet bij deze belasting meer dan ooit rekening gehouden 
worden met de specifieke lokale omstandigheden: 

- ecologische aspecten; 
- financiële lasten  ingevolge verhoogde kosten van wegenonderhoud door het zwaar 

vrachtvervoer dat met de winning gepaard gaat en ingevolge verhoogd 
politietoezicht; 

- de aard, de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van de gewonnen grondstof 
zelf; 

- de concurrentiepositie van de ondernemingen in kwestie, die mag niet in het 
gedrang gebracht worden door de aanslagvoet van de gemeentebelasting. 

 
Voor de gewone grondstoffenkwaliteiten, gewoon zand, leem en klei, die hoofdzakelijk worden 
aangewend in de bouwsector, geldt een richtinggevend tarief van 0,25  euro per m3.   
In ruil voor andere voordelen kan met de producenten een hoger tarief worden afgesproken.  Dit 
gebeurt dan wel op vrijwillige basis. 
 
Voor hoogwaardige kwaliteiten van grind en fijn of wit zand die speciale toepassingen vinden in 
de glassector en in andere industriële sectoren, zijn hogere tarieven verantwoord.41 
 
b) steenbakkerijen 
 
Het richttarief bedraagt 0,17 euro per 1000 eenheden rijnvormstenen.42 

                                            
41 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting 
van 20 februari 1996 met kenmerk BA/FB 96/1 (Belgisch Staatsblad van 27 maart 1996). 
42 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt van 15 januari 
1992 met kenmerk BA –G-92/1. 
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9. Kosteloze verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk 
 
 
De gemeentebelasting op de kosteloze verspreiding van niet-geadresseerd 
drukwerk43 is vooral bedoeld als een aanvullende beleidsmaatregel.  Zoals voor 
ander afval is de problematiek van voorkoming en verwerking van papierafval 
immers gereglementeerd en georganiseerd door het Afvalstoffendecreet en door het 
Vlarea.  Ook voor papier is de aanvaardingsplicht de regel (zie hoofdstuk 3 van het 
VLAREA). Deze plicht geldt ten aanzien van degene die het papier op de markt heeft 
gebracht, dus de uitgever van het drukwerk. 
Deze aanvaardingsplicht wordt echter tot stand gebracht in een 
milieubeleidsovereenkomst tussen het Vlaams gewest en de betrokken sectoren.  
Een dergelijke overeenkomst werd ondertekend op 17 april 1998 en gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 10 februari 1999.  Er is destijds in overeen gekomen dat 
0,15 frank (0,0037 euro) per in verbruik gebrachte kg papier wordt gestort in een 
fonds dat onder de gemeenten moet verdeeld worden.   
 
Een dergelijke bijdrage volstaat absoluut niet om de ophalings- en 
verwerkingskosten van de gemeente te dekken.  Bovendien werd deze 
overeenkomst slechts voor een duur van vijf jaar bedongen en blijkt het momenteel 
erg moeilijk om tot een nieuwe overeenkomst te komen.  
 
Daarom meen ik dat een gemeentebelasting die de werkelijke ophalings- en 
verwerkingskosten dekt, aanvaardbaar is.  
 
Ik dring toch aan op gematigdheid inzake de aanslagvoeten om de concurrentiepositie 
van de betrokken ondernemingen niet te zeer in het gedrang te brengen.  Vooral de 
grafische sector wordt soms zwaar getroffen door deze gemeentebelasting.  
 
Het beleidsoogmerk van deze gemeentebelasting bestaat er onder meer in de 
nodeloze verspreiding van papier te voorkomen. Daarom is het aan te raden de 
aanslagvoeten vast te stellen in functie van het volume verspreid papier of om de 
aanslagvoeten te differentiëren  naargelang het formaat van de verspreide publicatie. 
Eenzelfde hoog tarief aanrekenen voor een dikke reclamefolder en voor een 
publicatie van slechts één bladzijde van A4-formaat, of kleiner, is strijdig met het 
gelijkheidsbeginsel en geeft ook geen aansporing om het drukwerk, en dus de 
hoeveelheid  op te halen papier, zo klein mogelijk te houden. 
Een tarief van 0,02 euro is al als hoog te beschouwen en zou dus redelijkerwijs 
moeten gepaard gaan met een verminderd tarief voor publicaties van bijvoorbeeld 
maximum A4-formaat. 
 
De mate en de aard van de bedrukking van het verspreide drukwerk houden geen 
verband met aard en doel van deze belasting. 
 
Anderzijds is het wenselijk dat een belangrijke vermindering of zelfs vrijstelling van 
belasting wordt verleend aan de belastingplichtigen die kunnen aantonen dat zij de 
door het VLAREA opgelegde verplichtingen nakomen.  Afdeling 2 van hoofdstuk 3 
van het VLAREA (het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, vast-
gesteld bij het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2003 en gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 2004) beschrijft de specifieke regeling 

                                            
43 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse 
Aangelegenheden van 31/07/92 met kenmerk 78 ADB. 
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inzake drukwerkafval.  Ingevolge deze bepalingen moeten papierproducenten en 
papierinvoerders aan de OVAM meedelen hoe zij hun verplichtingen nakomen en dit 
via: 

- ofwel een afvalpreventie- en afvalbeheerplan; 
- ofwel een milieubeleidsovereenkomst;  

     
Het voorleggen van een dergelijk plan of een dergelijke overeenkomst kan 
aanleiding zijn tot het verlenen van belastingvrijstelling of –vermindering. 
 
Het Vlaamse Gewest zoekt nog naar nieuwe mogelijkheden om een volledige kostendekking 
van de papierverwijdering door de sector zelf te laten dragen.   Overeenkomstig het 
uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 dat de Vlaamse regering heeft 
vastgesteld op 18 december 2002 en overeenkomstig het nieuwe Vlarea is het de bedoeling 
om de sector voor 100% verantwoordelijk te stellen voor de kosten van inzameling en 
verwerking. 
 
Indien de volledige kostendekking is gerealiseerd, heeft de gemeentebelasting op de 
kosteloze verspreiding van reclame geen reden van bestaan meer.  Zolang dit niet het geval 
is, kan de gemeente een belasting blijven heffen op de kosteloze verspreiding van drukwerk. 
 
  . 
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10. Huisvuil 
 
Het gewestelijk beleid is uitvoerig uiteengezet in het Uitvoeringsplan Huishoudelijke 
Afvalstoffen 2003 – 2007, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 
2002.  Hierin is uitgegaan van de afvalverwerkingshiërarchie: eerst en bij voorkeur 
voorkomen, dan recycleren, en als dat niet kan verbranden en, slechts in de laatste 
plaats, storten van afval. 
De gemeentebelastingen inzake huisvuilophaling moeten erop gericht zijn om dit 
voorkeurbeleid van preventie en recyclage te ondersteunen.  Zoals ook uit het 
uitvoeringsplan blijkt moet hierbij uitgegaan worden van het principe “de vervuiler 
betaalt”.  Diftar (gedifferentieerde tarieven) is daartoe het meest geschikte 
instrument.  
 
Concreet komt dat meestal neer op een vrij hoge vergoeding, hetzij een 
contantbelasting of retributie per verplicht te gebruiken huisvuilzak of per te kleven 
sticker.  Deze vergoeding weerspiegelt de verwerkingskost van het huisvuil; het is 
geenszins de bedoeling dat er “winsten” zouden gemaakt worden via de verkoop 
van de huisvuilzak aan zeer hoge tarieven, zodat de belasting ook voor andere 
doeleinden dan het afvalbeleid zou kunnen aangewend worden.  Te hoge tarieven 
stimuleren immers het ontwijkgedrag van de gezinnen, wat dan ook weer schadelijk 
is voor het leefmilieu en dus strijdig met het afvalbeleid. 
In de tabellen 57 en 58 van het Uitvoeringsplan geeft OVAM voorstellen van 
tarieven inzake de huisvuilbelasting, voor de ophaalmethode en voor de 
brengmethode.  Deze tarieven zijn vastgesteld zowel rekening houdend met de 
kostprijs per fractie (GFT, PMD, restafval, grofvuil …)  als met het gewild regulerend 
effect van de belasting44 
 
Er zijn ook nog meer nauwkeurige diftar-systemen waarbij de hoeveelheid huisvuil 
in de container per ophaalbeurt wordt gewogen.  Dergelijke systemen zorgen voor 
een nog eerlijker verdeling van de kosten.   
 
In ieder geval wordt best gewerkt met een getrapt systeem van tarifering voor de 
inzameling van de verschillende afvalfracties. Restafval dient opvallend duurder te 
zijn dan het selectief ingezameld afval zodat het sorteren en selecteren wordt 
aangemoedigd.  
 
De jaarlijkse forfaitaire huisvuilbelasting bevordert deze beleidsdoeleinden niet en 
zou integendeel eerder volumevermeerderend werken wanneer ze niet 
gecombineerd wordt met een tarifering in functie van de aard en de hoeveelheid 
aangeboden afvalstoffen. Deze forfaitaire belasting past  in feite niet meer in  het 
gewestelijke afvalbeleid dat gebaseerd is op het principe de vervuiler betaalt, en 
wordt best vervangen door een contantbelasting op basis van een diftarsysteem.  
 
Om ervoor te zorgen dat de gewestelijke afvalnorm gehaald wordt moet er ook 
omzichtig omgesprongen worden met sociale correcties: het toekennen van sociale 
voordelen aan bepaalde bevolkingscategorieën is in feite niet verenigbaar met de 
aard en het doel van deze belasting, noch met haar beleidsondersteunend karakter. 
Nochtans zijn gebruikelijke voordelen, onder de vorm van belastingverminderingen 
voor bijvoorbeeld wezen, invaliden en gepensioneerden, genieters van een leefloon, 
aanvaardbaar. 
 

                                            
44 Zie p. 191 en 192 van de gedrukte versie van het Uitvoeringsplan.  Het plan staat ook op de website van 
Ovam www.ovam.be doorklikken naar beleid, vervolgens naar uitvoeringsplannen 



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

 
 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 10 – 27 augustus 2004   
 

190

190

 
11. Stortplaatsen 

 
a) opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing 

 
Artikel 47, §7 van het decreet van 2 juli 1982 betreffende de voorkoming en het beheer van 
afvalstoffen, zoals aangevuld door artikel 67 van het decreet van 21 december 1990, geeft 
aan de gemeenten de mogelijkheid om een beroep te doen op de medewerking van OVAM  
met het oog op de inning van gemeentelijke opcentiemen op de door het gewest geheven 
milieuheffing. De bedragen van de gewestelijke milieuheffing zijn opgenomen in het jaarlijks 
aangepaste artikel 47, §2 van het afvaldecreet. 
 
De voorwaarden betreffende de medewerking van OVAM aan de inning van de gemeentelijke 
opcentiemen zijn vervat in artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 oktober 
1991 (BS 27 november 1991). Dat artikel vermeldt dat een eensluidend afschrift van het 
desbetreffend gemeenteraadsbesluit naar OVAM moet worden gestuurd. Dat gebeurt per 
aangetekende brief uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan dat waarop de 
opcentiemen betrekking hebben aan OVAM gezonden worden. Het aantal opcentiemen mag 
niet meer bedragen dan 20. Bovendien moet het gemeenteraadsbesluit uitdrukkelijk 
vermelden dat voor de invordering van de opcentiemen een beroep op OVAM wordt gedaan. 
 
 
OVAM houdt 5 % invorderingskosten in op het bedrag van de gemeentelijke opcentiemen op 
de milieuheffing (artikel 2). 
 
Na afloop van elk kalenderjaar zendt OVAM aan elke gemeente die opcentiemen op de 
milieuheffing heft een lijst met vermelding van: 
- naam en adres van de heffingsplichtigen die op het grondgebied van de gemeente 

gevestigd zijn; 
-          de hoeveelheid afvalstoffen waarvoor de milieuheffingen werden betaald, per        
            heffingsplichtige; 
-           het totaal van de geïnde heffingen, per heffingsplichtige; 
- de totale opbrengst van de opcentiemen die, op basis van de inningen, aan de 

gemeente toekomt; 
- het bedrag van de aangerekende inningskosten en het bedrag dat aan de gemeente 

werd gestort. 
 
Slechts indien het aantal opcentiemen maximum 20 bedraagt is OVAM gehouden tot 
medewerking aan de inning van de opcentiemen.  Indien de gemeente een hoger aantal 
opcentiemen wenst te vestigen, moet zij zelf instaan voor de inning.  De memorie van toelichting 
bij het decreet van 21 december 1990 heeft deze mogelijkheid uitdrukkelijk open gelaten: “Het 
staat de gemeenten uiteraard vrij de heffingen en/of opcentiemen in te stellen die zij wensen en 
deze met hun eigen middelen te innen.” 
 
De gemeenten zijn niet gerechtigd opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing te vestigen ten 
laste van intercommunale verenigingen. Dat volgt uit artikel 26 van de wet van 22 december 
1986 waardoor intercommunale verenigingen vrijgesteld zijn van alle belastingen ten gunste van 
onder meer provincies en gemeenten.45 
 
b) private stortplaatsen 
 
Naast het innen van opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing kan de gemeente ook een 
eigen gemeentebelasting vestigen op de stortplaatsen, gevestigd binnen haar grondgebied.  Ook 

                                            
45 Omzendbrief van de minister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden 
van 30 juni 1993 met kenmerk BA-G-/06 
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een dergelijke belasting mag slechts een aanvullend karakter hebben naast de gewestelijke 
heffing.  De aanslagvoeten moeten dus redelijk verantwoord zijn en kunnen bepaald worden op 
basis van de aard en de hoeveelheid van het gestorte afval.46 
 
Gelet op het principe “non bis in idem” kan deze belasting niet tegelijkertijd met de opcentiemen 
op de milieuheffing worden geheven. 
   
c) aanvoeren van afval – laten aanvoeren van afval 
 
De gemeente kan  geen belasting heffen op de stortplaats die door een intercommunale 
vereniging wordt geëxploiteerd. Het zware vrachtvervoer van en naar de stortplaats zorgt 
nochtans voor heel wat hinder in de gemeenten. Daarom hebben sommige gemeenten een 
verordening opgesteld voor een belasting op het aanvoeren en het laten aanvoeren van 
afvalstoffen. De formulering van deze verordening kan leiden tot betwisting: de aanvoerder 
van het afval en degene die het afval laat aanvoeren, zouden de belastingplicht op elkaar 
kunnen afschuiven. 
 
De gemeente kan daarom beter twee verordeningen aannemen: een verordening voor een 
belasting op het aanvoeren van afval en een verordening voor een belasting op het laten 
aanvoeren van afval. Indien het aanvoeren en het laten aanvoeren door twee (al dan niet 
natuurlijke) personen gebeurt, zijn beide personen een belasting verschuldigd. Indien deze 
beide activiteiten echter door dezelfde persoon (bijvoorbeeld een gemeente die het huisvuil 
zelf naar de stortplaats brengt) gebeuren, kan voor een van de beide belastingen een 
vrijstelling worden verleend. Dat kan bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende 
bepaling in de verordening voor de belasting op het aanvoeren van afval: “Van deze belasting 
is vrijgesteld degene die belastingplichtig is inzake de belasting op het laten aanvoeren van 
hetzelfde afval.” Een omgekeerde formulering is ook mogelijk, maar is niet nodig indien de 
tarieven van de beide belastingen gelijk zijn. Indien het tarief van de ene belasting hoger is 
dan dat van de andere belasting, dan wordt de vrijstelling het best verleend voor de laagste 
belasting. 

                                            
46 Omzendbrief van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt van 19 
mei 1989 met kenmerk 225 ADB.  In deze omzendbrief was nog sprake van een tariefbepaling op basis van de 
oppervlakte van het terrein.  Een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 15 februari 1994 heeft die 
tariefbepaling echter als strijdig met het gelijkheidsbeginsel verworpen.  Er wordt dan inderdaad geen 
verantwoord onderscheid gemaakt tussen de delen van de stortplaats die nog wel in gebruik zijn en de delen 
die dat niet meer zijn. 
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12. Sluikstorten    
 
Deze belasting is een vergoeding voor het weghalen van afval dat werd achtergelaten op 
plaatsen die daarvoor niet bestemd zijn. Het belastbaar voorwerp moet dus omschreven worden 
als belasting op het opruimen of verwijderen van sluikstortingen.  
  
Om het beleid inzake het bevorderen van de openbare netheid te ondersteunen, kan de 
aanslagvoet vrij hoog zijn. Toch moet deze aanslagvoet aanvaardbaar blijven en mag hij niet 
ontaarden in een verkapte boete. Dat zou een misbruik betekenen van de fiscale bevoegdheid. 
Het achterlaten van afval op niet-reglementaire wijze is een overtreding waartegen moet worden 
opgetreden overeenkomstig de bepalingen van het afvaldecreet. 
 
De belasting kan nochtans wel worden toegepast op het verwijderen van klein afval 
(sigarettenpeuken, drankblikjes, hondenpoep …) 
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13. Lijkbezorging 
 
Ingevolge de Lambermontakkoorden, verwerkt in de bijzondere wet van 13 juli 2001 
houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de  gemeenschappen, 
behoort de materie van begraafplaatsen en lijkbezorging tot de bevoegdheid van het Vlaamse 
gewest.   Deze aangelegenheid is nu geregeld in het decreet van 16 januari 2004 betreffende 
de begraafplaatsen en de lijkbezorging. 
 
Artikel 2, zesde lid, van dit decreet voorziet nu uitdrukkelijk in de kosteloosheid van de 
lijkbezorging van inwoners van de gemeente (of van de gemeenten van het gemeentelijk 
samenwerkingsverband indien de begraafplaats door een intergemeentelijk 
samenwerkingsverband wordt beheerd) of van personen die er overleden zijn. 
Behoudens het eventueel concessierecht mag de gemeente in deze gevallen dus geen enkele 
vorm van belasting of vergoeding vragen; dit geldt voor alle wijzen van lijkbezorging: 
begraving van stoffelijk overschot, van as of urne, uitstrooiing van as, bijzetting in een 
columbarium….  
Artikel 17 §1 van het decreet voorziet wel een uitzondering bij begraving in een grafkelder: in 
afwijking van artikel 2, zesde lid, kan hiervoor wel een vergoeding gevraagd worden. 
 
Artikel 14 van het decreet voorziet bovendien in de kosteloosheid van de lijkbezorging van 
behoeftigen. Deze kosten vallen ten laste van de gemeente waar zij in de bevolkingsregisters, 
het vreemdelingen- of het wachtregister ingeschreven waren.  
 
 
Er zijn geen andere fiscale bepalingen opgenomen in het decreet. Zoals voorheen dienen de 
gemeenten dus zelf te bepalen of het verantwoord is om een belasting te heffen op de 
verschillende wijzen van lijkbezorging van personen die niet in de gemeente (of het 
gemeentelijk samenwerkingsverband) woonden of er niet overleden zijn.     
Zoals voorheen moet er, bij de vaststelling van het tarief  uiteraard zorg voor gedragen worden 
dat elke mogelijke discriminatie op grond van filosofische of godsdienstige overtuiging 
uitgesloten is.  In de geest van het decreet moet er bovendien over gewaakt worden dat de vrije 
keuze van de betrokkenen inzake de wijze van lijkbezorging zorgvuldig wordt gerespecteerd.  
Hieruit volgt dat er geen verschil kan zijn tussen de aanslagvoeten naargelang de vorm van 
lijkbezorging: begraving, bijzetting in een columbarium, asverstrooiing. 

 
Voor de belasting op opgravingen kan een gedifferentieerd tarief verantwoord zijn naargelang 
het gaat om de opgraving van kisten of de verplaatsing en de opgraving van asurnen.  De 
arbeidsintensiteit en de hygiënische omstandigheden kunnen in die drie gevallen immers zeer 
verschillen. 
 
De vergoedingen, verschuldigd voor begraafplaatsconcessies, zijn retributies.  Net als 
andere retributiereglementen moeten de gemeenteraadsbesluiten waarin de tarieven van de 
concessies zijn vastgesteld, aan de toezichthoudende overheid worden toegezonden. 
 
Voor verdere details inzake concessies verwijs ik naar de tekst van het decreet en de 
toelichtende bepalingen in de omzendbrief die hoort bij het decreet. 
 
 
 
 Pro memorie 
 
De wet van 28 januari 1975 betreffende de gemeentebelasting op het lijkenvervoer verbiedt 
het heffen van een gemeentebelasting op het vervoer van lijken van personen die in de 
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gemeente overleden zijn, maar die ter aarde worden besteld op de begraafplaats van een 
andere gemeente, en waarvoor geen gebruik wordt gemaakt van de lijkwagen van de 
gemeente of van haar vergunninghouder. 
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14. Honden 
 
De belasting op honden kan een nieuwe functie vervullen als beleidsondersteunende 
maatregel in het bestrijden van overlast:  

- door lawaaihinder; 
- door bevuiling van straten en trottoirs. 

 
 
Een verhoging van het tarief  kan wenselijk zijn: 
 

- voor gevaarlijke honden.  Een lijst van gevaarlijke honden was opgenomen in de 
bijlage van het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere 
maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van 
honden, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 oktober 199847;  

- indien eenzelfde eigenaar meer dan één hond heeft. 
 
Vrijstelling van het tarief  is wenselijk voor honden van gehandicapten en eventueel voor 
speurhonden.   
 
Een beperking van het tarief tot een bepaald belastingtotaal is wenselijk voor hondenkwekers, 
hondenhandelaars, dierenasielen en dierenpensions. 

                                            
47

Dit ministerieel besluit werd door de Raad van State vernietigd wegens het ontbreken van het advies van de 
afdeling wetgeving terwijl daartoe geen afdoende met redenen omklede hoogdringendheid was. 
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15. Schotelantennes, masten en pylonen 
 
a) schotelantennes 
 
De gemeentebelasting op schotelantennes is door de Europese Commissie strijdig bevonden 
met artikel  49 van het EG-verdrag dat het vrij verkeer van diensten waarborgt48. Op 26 mei 
1999 heeft de Commissie hieromtrent een met redenen omkleed advies uitgebracht. 
 
Artikel 49 houdt een absoluut discriminatieverbod in, zowel ten aanzien van  de 
dienstverstrekkers als ten aanzien van de bestemmelingen van de verstrekte dienst.  Een 
specifieke richtlijn ( 89/552/EEG, gewijzigd bij richtlijn 97/36/EG) past dat algemeen beginsel 
bovendien toe op de vrijheid  van ontvangst en van het doorgeven van televisie-uitzendingen. 
 
De gemeentebelasting op schotelantennes wordt door de Europese Commissie geïnterpreteerd 
als ongeoorloofd protectionisme ten voordele van de kabeldistributie. De maatregel heeft 
bovendien discriminerende gevolgen voor: 

- bepaalde categorieën van kijkers en luisteraars; 
- buitenlandse radio- en televisiestations; 
- ondernemingen die zich bezig houden met het doorgeven per satelliet. 
 

Met de heffing van een gemeentebelasting op schotelantennes wil men het gebruik 
van deze apparaten afraden. Schotelantennes hebben immers een onesthetisch en 
landschapverstorend karakter. Deze verantwoording voldoet volgens de Europese 
Commissie echter niet aan het noodzakelijkheidscriterium, noch aan de 
evenredigheidsvereiste: alleen een dwingende reden van algemeen belang zou een 
heffing van een gemeentebelasting kunnen rechtvaardigen.  Bovendien is zo’n 
fiscale maatregel ongeschikt om het gestelde stedenbouwkundige doel te 
realiseren. 
 
Er mogen dus geen gemeentebelastingen meer geheven worden op 
schotelantennes.  
 
b) masten en pylonen  
 
De gemeentebelasting op relaisstations voor telecommunicatie werd in Vlaanderen 
voor het eerst ingevoerd in 1998. Ook zij werd verantwoord door het onesthetische 
en landschapsverstorende karakter van de masten of pylonen.  Inzonderheid was 
het de bedoeling om de betrokken ondernemingen in de sector aan te zetten om 
gebruik te maken van dezelfde infrastructuur. 
 
Deze gemeentebelasting heeft haar bestaansreden inmiddels verloren sinds het 
totstandkomen van de Telecomcode, op 4 juni 1998 ondertekend door het Vlaamse 
Gewest en de drie GSM-operatoren die in de sector actief zijn.  Hierin zijn afspraken 
gemaakt betreffende de meest verantwoorde stedenbouwkundige inplanting van de 
masten, hun afmeting, hun kleur en hun locatie. Mede hierdoor beschikt de 
gemeente nu over een adequaat instrument om het landschapsschoon te 
beschermen.  Zij kan het verlenen van een vergunning immers afhankelijk stellen 
van het naleven van de in de code opgenomen normen. 
 
Indien deze belasting toch nog wordt geheven  moet ze tegen een redelijk tarief 
gevestigd worden per pyloon. Het landschapsstorend element is immers de pyloon 

                                            
48 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Stedelijk Beleid en Huisvesting van 29 juni 
1999 met kenmerk BA 99/07 (Belgisch Staatsblad van 6 augustus 1999). 
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of mast en niet de daarboven bevestigde ontvanger/zender die veel minder 
zichtbaar is. 
 
In dit verband wijs ik er trouwens op dat verschillende rechtbanken de 
gemeentebelasting op GSM-masten in strijd hebben bevonden met het 
gelijkheidsbeginsel.  Een belasting waarin ter verantwoording verwezen is naar de 
landschapverstoring door GSM-masten is inderdaad discriminerend ten opzichte van 
andere, gelijkaardige antennes of masten die niet aan de belasting onderworpen 
zijn.  Daarom wordt beter gekozen voor een meer algemene omschrijving, 
bijvoorbeeld de volgende:  
 

Er wordt een belasting geheven op masten en pylonen geplaatst op het 
grondgebied van de gemeente, in open lucht en zichtbaar vanaf de openbare 
weg.  
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:  
mast: een verticale structuur, ongeacht de hoogte, die geplaatst wordt op 
een dak of andere bestaande constructie met een hoogte van minimaal 
.....(bijvoorbeeld 20) meter.  
pyloon: een individuele verticale constructie  die opgericht wordt op het 
niveau van het maaiveld met een hoogte van minimaal ....(bijvoorbeeld 20) 
meter.  

 
Constructies voor het produceren van windenergie of andere vormen van groene 
stroom mogen in dit verband niet belast worden.  Dit zou strijdig zijn met het 
gewestelijk beleid dat aanstuurt op een zo groot mogelijk aandeel van groene 
stroom binnen de totale energieproductie.  
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16. Tweede verblijven49 
 
a) het begrip tweede verblijf 
 
Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de 
huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor 
bewoning kan worden gebruikt.  
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, 
optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets 
gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 
 
Lokalen die uitsluitend bestemd zijn voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit, 
garages, tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens worden niet als 
tweede verblijf beschouwd.   
Op tenten, verplaatsbare caravans en woonaanhangwagens is eventueel wel de 
belasting op het kamperen van toepassing. 
 
b) de belastingplichtige 
 
Om een gemakkelijke invordering van de belasting op tweede verblijven te 
verzekeren, verdient het de voorkeur dat de eigenaar van het tweede verblijf wordt 
aangewezen als de belastingplichtige. 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 
de gemeente. 
 
Indien de gemeente daartoe goede redenen heeft en geen bijkomende  
invorderingsproblemen verwacht van deze wijze van belastingvestiging, mag ze de belasting 
ten laste leggen van de gebruiker van het tweede verblijf. 
c) de aanslagvoet 

 
Meer dan andere belastingen treft de gemeentebelasting op tweede verblijven vooral mensen 
die niet in de gemeente zijn ingeschreven.  Om geen onbillijke verschuiving van de 
belastingdruk te creëren naar personen die niet in de bevolkingsregisters van de gemeente 
zijn ingeschreven en die er dus niet kiesgerechtigd zijn,  moet de aanslagvoet van deze 
belasting dan ook gematigd blijven, zeker indien de hoofdbelastingen, de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, beneden het gemiddelde 
liggen. 
Een tarief boven 650 euro kan inzake deze  gemeentebelasting niet meer als gematigd 
beschouwd worden.  
 
De aanslagvoet wordt meestal forfaitair bepaald.  
Gedifferentieerde aanslagvoeten zijn toegelaten rekening houdend  met bijvoorbeeld de 
ligging van het tweede verblijf in een welbepaalde zone van de gemeente of met de waarde 
van het tweede verblijf. Uiteraard moeten hierbij verantwoorde en objectieve criteria 
gehanteerd worden.  Het kadastraal inkomen kan voorlopig niet als berekeningsgrondslag 
dienen ingevolge de nieuwe interpretatie die de raad van State heeft gegeven aan artikel 464, 
1° van het W.I.B. (zie het arrest  nr. 117.154 van 18 maart 2003.   
 
Een differentiatie van het tarief van het tweede verblijf is wenselijk, zeker indien hoge 
aanslagvoeten worden vastgesteld.  Hiermee zou kunnen tegemoet gekomen worden aan 
terechte klachten van verschillende belastingplichtigen die slechts over een bescheiden 

                                            
49Omzendbrief van de gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt van 16 
augustus 1990 met kenmerk  BA-G-90/11  
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tweede verblijf beschikken en toch hetzelfde hoge tarief moeten betalen als eigenaars van 
luxueuze gelegenheden. 
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17. Kamperen en verblijfsbelasting 

 
a) kamperen 
 
De belasting op het kamperen kan worden vastgesteld op basis van de totale gebruikte 
oppervlakte van het terrein of van het aantal standplaatsen.   
Voor de te hanteren omschrijving van kampeerplaatsen kan worden verwezen naar het decreet 
van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven. 
De belasting is verschuldigd door de exploitant van de camping.  Zo kan de invordering 
gemakkelijker verlopen en bovendien kan de exploitant de belasting doorrekenen aan de 
kampeerders. 
 
Aangezien het hier een sociale vorm van recreatie betreft, moeten de aanslagvoeten gematigd 
blijven. 
 
b) de verblijfsbelasting 
 
De verblijfsbelasting kan geheven worden op het verhuren van appartementen of kamers in 
hotels, pensions, logementen en dergelijke.  
Ook hier is het beter om de exploitant aan te wijzen als belastingschuldige.  Hij kan de belasting 
immers doorrekenen aan de gast. 
Deze belasting wordt berekend per overnachting maar kan ook forfaitair worden vastgesteld op 
basis van het aantal kamers.  Deze belasting krijgt overigens dikwijls ook de naam “belasting op 
het verhuren van kamers”. 
 
c) niet cumuleren! 

 
De belasting op het kamperen, de verblijfsbelasting en de belasting op tweede verblijven kunnen 
uiteraard niet tegelijkertijd worden geheven op eenzelfde verblijf. 
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18. Vertoningen en vermakelijkheden 
 
De belasting op vertoningen en vermakelijkheden was oorspronkelijk een rijksbelasting waarop 
de gemeenten opcentiemen konden heffen.  Toen deze rijksbelasting in 1948 werd opgeheven 
konden de gemeenten zelf een gelijkaardige belasting heffen ten eigen bate.   
Het toenmalige Ministerie van Binnenlandse Zaken maakte in 1949 een modelverordening die  
gebaseerd was op de vroegere rijksbelasting.  In dit model werd een indirecte 
gemeentebelasting voorgesteld ten laste van de organisator van vertoningen en 
vermakelijkheden waarvoor een entreegeld moest betaald worden: bals, muziek-, theater-, 
circus- en filmvoorstellingen, hondenwedrennen, hanengevechten … 
Het bedrag van de belasting was vastgesteld in functie van de bruto-ontvangsten: een 
percentage van de ticketverkoop, eventueel vermeerderd met een gedeelte van de 
vestiairegelden, de verkoop van programma’s, de opbrengst van consumpties …. 
Deze modelverordening is tot op de dag van vandaag nog in gebruik, zij het meestal met een 
modernere formulering van het belastbaar voorwerp. 
 
Ingevolge recente rechtspraak is de berekeningsgrondslag van deze belasting echter onwettig 
bevonden.  De ontvangsten waarop de belasting berekend is maken immers een wezenlijk 
bestanddeel uit van het inkomen van de organisator, dus van de grondslag van de 
inkomstenbelastingen.  Om die reden is deze gemeentebelasting strijdig met artikel 464, 1° van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 
 
Een gemeentebelasting op vertoningen en vermakelijkheden blijft nochtans verantwoord omdat 
deze evenementen een geconcentreerde publiekstoeloop teweeg brengen binnen een kort 
tijdsbestek en binnen eenzelfde beperkte ruimte.  Voor de gemeente volgen hieruit 
onvermijdelijk bijkomende verplichtingen en kosten inzake veiligheid, orde en onderhoud van het 
openbaar domein.  
Deze kosten zullen wellicht evenredig zijn met het aantal bezoekers en eventueel ook met de 
aard van het evenement. 
 
Het is dan ook aangewezen om voor de berekening van de belasting rekening te houden met het 
aantal deelnemers of bezoekers van de belaste evenementen. 
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19. Agentschappen voor paardenwedrennen 
 
Artikel 74 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen heeft 
enige beperkingen opgelegd op de agentschappen voor paardenwedrennen: 

- Enkel de erkende agentschappen voor wedstrijden die worden gelopen in het 
buitenland mogen door de gemeente belast worden. 

- De maximale aanslagvoet bedraagt 62 euro per maand bedrijvigheid of  een 
gedeelte daarvan.50 

                                            
50 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 4 juni 1975 met kenmerk 48 ADB. 
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20. Taxidiensten 
 
a) exploitatie van taxidiensten 
 
De gemeentebelastingen voor taxidiensten waren ook in het verleden reeds bij wet geregeld.  
Deze materie behoort nu tot de bevoegdheid van de gewesten.  Ook de Vlaamse decreetgever 
heeft de gemeentebelasting op vergunningen voor taxidiensten uitvoerig geregeld in het 
decreet van 20 april 2001  betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg 
en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen. De hierna besproken fiscale 
bepalingen zijn pas in werking getreden op 1 juni 200451 samen met de meeste andere 
bepalingen van het decreet. De gemeenten moesten immers voldoende tijd krijgen om hun 
reglementering inzake taxidiensten uit te werken of aan te passen.  
 
Het decreet van 20 april 2001 voorziet dat de houders van een vergunning voor de exploitatie 
van een taxidienst kunnen onderworpen worden aan een jaarlijkse belasting. 
 
Artikel 36 van het decreet bepaalt de maximumtarieven: 
- hoogstens 250 euro per jaar en per voertuig vermeld in de akte van vergunning voor de 

exploitatie van een taxidienst (§2) 
- hoogstens 450 euro per jaar en per voertuig vermeld in de akte van vergunning voor de 

exploitatie van een taxidienst en die gebruikt maakt van standplaatsen op de openbare 
weg (§2) 

- bijkomend mag hoogstens 75 euro per jaar en per voertuig vermeld in de akte van 
vergunning, geïnd worden ten laste van de exploitanten van de taxidiensten zonder 
standplaats op de openbare weg maar uitgerust met radiotelefonie. (§4) 

 
Het decreet laat een exploitant toe om met één voertuig zowel een taxidienst als een dienst 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder uit te baten mits vergunning en betaling 
van de desbetreffende belastingen: 
 
- Voor de tweede vergunning hoogstens 500 euro per jaar en per voertuig vermeld in de 

akte van vergunning als de exploitant van een dienst voor het verhuren van voertuigen 
met bestuurder zijn voertuig eveneens mag inzetten om taxidiensten uit te voeren. (§3) 

 
De maximumbedragen vermeld in de §§ 2, 3 en 4 van artikel 36 van het decreet worden 
aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (§6) 
 
Artikel 36 §5 bepaalt nog een aantal modaliteiten van de belasting: 
- de belasting is ten laste van de houder van de vergunning op 1 januari van het 

belastingjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning 
- de belasting is jaarlijks verschuldigd en voor het hele jaar, onafhankelijk van het moment 

waarop de vergunning werd afgegeven 
- de vermindering van het aantal voertuigen geeft geen aanleiding tot belastingteruggave, 

evenmin als de opschorting of intrekking van de vergunning of het buiten werking stellen 
van een of meer voertuigen voor welke reden dan ook. 

 
In geval de gemeente een belasting oplegt voor taxidiensten, dient zij dit op te nemen in een 
apart belastingsreglement. 
 
b) diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder 
 

                                            
51 besluit van de Vlaamse regering van 18 juli 2003, opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 19 september 
2003. 
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Artikel 49 bepaalt zelfs het tarief van de belasting voor de exploitatie van diensten voor het 
verhuren van voertuigen met bestuurder. Deze belasting wordt weliswaar door de 
gemeente geïnd ten bate van de gemeente maar de decreetgever heeft eenzelfde tarief  
vastgelegd voor gans het grondgebied van het Vlaamse gewest om te voorkomen dat de 
betrokken ondernemingen zich zouden vestigen waar de belasting het laagst is.   
 
Het tarief bedraagt 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig 
(artikel 49 §2).    
 
Voor exploitanten van taxidiensten die bovendien hun voertuig inzetten als een dienst voor 
het  verhuren van voertuigen met bestuurder, bedraagt het tarief 500 euro per jaar en per in 
de akte van de vergunning vermeld voertuig (artikel 49 §3). 
 
Andere modaliteiten van deze belasting zijn bepaald in artikel 49, §4 en §5.  Zij komen 
overeen met  deze bepaald in artikel 36 §5. 
 
opmerking 
Gezien de tarieven opgelegd worden door de decreetgever moet er geen apart 
belastingsreglement opgemaakt worden; de belasting is hoedanook toepasselijk. 
De tarieven kunnen natuurlijk best wel ter informatie opgenomen worden in het 
gemeentelijke reglement betreffende de taxidiensten en diensten voor het verhuren van 
voertuigen met bestuurder. 
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21. Parkeren 
 
a) parkeergeld 

 
Sinds de wet van 22 februari 1965 zijn de gemeenten gemachtigd om parkeergeld te heffen 
op motorrijtuigen.  Deze wet is vervangen door artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 
houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.52.  Hierdoor worden de 
mogelijkheden tot heffing van een parkeergeld nog uitgebreid: 

Artikel 37. Het enige artikel van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de 
gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren wordt als 
volgt vervangen: 
Artikel 1. Enig artikel. Wanneer de gemeenten overeenkomstig de wetgeving en de 
reglementen op de politie van het wegverkeer, reglementen inzake parkeren 
vaststellen, die betrekking hebben op parkeren voor een beperkte tijd, het betalend 
parkeren en het parkeren dat voorbehouden is aan de bewoners, dan kunnen zij 
parkeerheffingen instellen die van toepassing zijn op motorvoertuigen. 
 

Behalve voor het zogenaamd “betalend parkeren”, omschreven in artikel 27.3 van de 
wegcode53 kan nu dus ook een heffing gevraagd worden voor de andere vormen van 
beperking van de parkeertijd (in de blauwe zone, als bedoeld in de artikelen 27.1 en 27.2, en 
beperking van het langdurig parkeren bedoeld in artikel 27.5) en voor het parkeren 
voorbehouden aan bewoners (artikel 27ter). 
Het is de bedoeling dat de heffing kan worden opgelegd “als een voertuig de 
parkeerplaats langer dan de voorziene tijd bezet houdt.”  Dit blijkt uit de memorie van 
toelichting over artikel 37 van de wet.  Daar is ook verduidelijkt dat die heffing niet gebruikt 
wordt als sanctie maar wel in ruil voor een geleverde dienst, namelijk. het beschikbaar stellen 
van een parkeerplaats door de gemeente.”  
 
Ik herinner eraan dat de aanpassing van het verkeersreglement, bij het koninklijk besluit van 18 
september 1991, een wettelijke basis heeft gegeven aan het dubbeltariefsysteem dat momenteel 
in veel gemeenten wordt toegepast en waarbij de parkeerder kan kiezen voor één van beide 
mogelijkheden: 

- een korte parkeerduur, wat tot uiting komt door het voeden van de parkeermeter of 
de automaat  voor een aangegeven korte periode; 

- een langere parkeerduur, gewoonlijk voor een halve dag, met betaling van een 
relatief duurder parkeerticket. Als wordt vastgesteld dat de parkeerder niet heeft 
betaald voor zijn voertuig, wordt verondersteld dat hij voor de langere parkeertijd 
heeft gekozen.   

- (daaraan kan nu nog een derde tarief worden toegevoegd voor overschrijding van de 
toegelaten langere duur) 

 
Artikel 2.33 van het verkeersreglement definieert “betalend parkeren” als elke reglementering 
met betrekking tot een parkeerplaats of een geheel van parkeerplaatsen waarvan tegen betaling 
gebruik mag worden gemaakt, op de wijze en onder de voorwaarden die ter plaatse ter kennis 
worden gebracht van de betrokkenen.   
Artikel 27.3.1,1° preciseert: “op plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten geschiedt het 
parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op deze toestellen zijn vermeld.” 
 

                                            
52 De artikelen 6 en 37 van deze wet zijn uitvoerbaar verklaard bij koninklijk besluit van 22 december 2003 en 
traden in werking op 1 maart 2004.   
53 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie op het wegverkeer 
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Het is dus van belang dat de modaliteiten voor het parkeren en voor het betalen van het 
parkeergeld duidelijk worden aangegeven 
 
 
Het is zeer aan te bevelen om vrijstelling van parkeergeld te verlenen aan 
mindervaliden die houder zijn van de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.54 
 
 
 
In de huidige stand van de wetgeving en volgens de meerderheid van rechtspraak55 en 
rechtsleer is het parkeergeld een retributie. 
Op aandringen van de Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur56 zal door de toezichthoudende 
overheid nochtans niet opgetreden worden tegen gemeenteraadsbesluiten waarin het 
parkeergeld is gevestigd als belasting.  
 
b) depenalisering van parkeerovertredingen 
 
Daarnaast is ook artikel 6 van dezelfde wet van 7 februari 2003 van belang.  Dit artikel 
vervangt artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. Het nieuwe artikel 
29 maakt een indeling van de verkeersovertredingen in vier categorieën met de eraan 
verbonden geldboetes.  Artikel 29 §1 handelt over de zware overtredingen van eerste, tweede 
en derde graad.  Artikel 29 §2, eerste alinea behandelt de andere overtredingen.  In een 
tweede alinea is daaraan toegevoegd dat de reglementen betreffende de beperkte parkeertijd, 
het betalend parkeren en het parkeren op plaatsen voorbehouden aan bewoners, niet 
strafrechtelijk wordt bestraft.  
Volgens  de memorie van toelichting bij artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 geven deze 
vormen van beperking van het parkeren geen aanleiding tot strafrechtelijke boetes 
“aangezien het parkeren hier niet leidt tot hinder voor de vlotheid van het verkeer, noch een 
bijzonder gevaar vormt.  Het komt de gemeenten toe deze parkeerplaatsen te beheren in het 
raam van de contractuele band met de bezetter van de plaats.” 
 
Door artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 zijn de voormelde vormen van parkeren dus 
gedepenaliseerd: zij worden niet meer strafrechtelijk bestraft.  Dit opent voor de gemeenten 
nu de mogelijkheid om een eigen gemeentelijke administratieve sanctie in te stellen op 
gemeentelijke politiereglementen op het parkeren, genomen in uitvoering van de 
verkeersreglementering; de modaliteiten voor het vaststellen van gemeentelijke 
administratieve sancties zijn vervat in artikel 119bis57 van de Nieuwe Gemeentewet: een 
boete van maximum 250 € kan vastgesteld worden op overtreding van het eigen 
politiereglement. 
 
c) bewonerskaarten 
 
Deze kaarten en vignetten kunnen uitgereikt worden overeenkomstig de voorwaarden zoals 
bepaald in het ministerieel besluit van 18 december 199158, zoals gewijzigd bij besluit van 3 
mei 2004.  

                                            
54 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 25 september 1974 met kenmerk 36 ADB. 
55 Het Hof van Cassatie heeft het parkeergeld uitdrukkelijk gekwalificeerd als retributie in een 
arrest van 20 november 1972 betreffende een reglement van de stad Luik  In de arresten van 
10 september 1998 en 10 mei 2002 oordeelt het hof dat het dubbeltariefsysteem in de 
parkeerverordening van de stad Verviers  geen afbreuk doet aan het  retributie-karakter van 
het parkeergeld. 
56 Advies van 26 april 2004 inzake de problematiek van de parkeerheffing 
57 Ingevoegd bij wet van 13 mei 1999 
58  Ministerieel besluit van 18 december 1991 (Belgisch staatsblad van  31 december 1991) 
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Ingevolge de wijziging kunnen voortaan meerdere kaarten of vignetten per wooneenheid 
worden afgeleverd. 
De afgifte van de kaart of het vignet gebeurt op aanvraag; de kaart hoeft niet kosteloos te 
zijn.

                                                                                                                                        
waarbij de personen die de bewonerskaart of het bewonersvignet kunnen bekomen en de overheid die bevoegd 
is om deze kaart uit te reiken, worden aangewezen en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor 
uitreiking en gebruik worden bepaald, gewijzigd bij besluit van 3 mei 2004 (Belgisch staatsblad van 21 mei 
2004). 
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22.  Afgifte van administratieve stukken 
 
A. Voor de afgifte van een aantal stukken is de aanslagvoet wettelijk of decretaal geregeld. De 

gemeente moet die aanslagvoeten als dusdanig toepassen.  Die vaste aanslagvoet geldt in 
de onderstaande gevallen. 

 
a) het expeditierecht 

 
Uitgiften, afschriften, uittreksels van of uit akten van de burgerlijke stand en akten betreffende 
het verkrijgen, het herkrijgen, het behoud of het verlies van nationaliteit zijn onderworpen aan 
het expeditierecht ten bate van de gemeentekas.  Dat recht is geregeld door artikel 288 van het 
Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten. Het bedraagt 0,75 euro  per bladzijde, 
met een minimumbedrag van 1,50 euro59.  Bijzondere berekeningswijzen zijn nog vervat in de 
artikel 273 en 274 van hetzelfde wetboek. Als die uitgiften, afschriften of uittreksels vrijgesteld 
zijn van zegelrecht, moeten ze ook vrijgesteld worden van het expeditierecht, behalve de 
stukken bedoeld in artikel 59/1,6° bis van het Wetboek der Zegelrechten. 
 

Pro memorie betreffende het zegelrecht 
 

Het zegelrecht is een ten voordele van de federale staat geheven belasting op akten en 
geschriften en op sommige registers, zoals bedoeld in het Wetboek der Zegelrechten. Het 
tarief ervan is in het Wetboek vastgesteld.  Voor gemeenten komt voornamelijk het artikel 
8, 13° tot 16° en 22° in aanmerking.  Op de akten moet de gemeente ten voordele van de 
staat een recht van 5 euro 60 innen.  Dit recht wordt voldaan door het aanbrengen van 
fiscale zegels.  Sinds 1 januari 2003 kan echter ook gebruik gemaakt worden van de 
uitgestelde contante betaling.  Zie hierover de circulaire van de FOD Financiën van 5 
december 2002 met kenmerk AFZ nr. 25/200261 
Het Wetboek somt ook een hele reeks vrijstellingen op in artikel 59/1.  De belangrijkste 
vrijstellingen die de gemeente moet toepassen zijn de  vrijstellingen die zijn bedoeld in 
artikel 59/1,1° voor akten in kieszaken, artikel 59/1,2° voor akten in militiezaken en artikel 
59/1,6°bis voor getuigschriften met het oog op tewerkstelling, sollicitatie of deelname aan 
examens of proeven voor  eventuele aanwerving. 

 
b) identiteitsstukken en –bewijzen voor kinderen 
 
De aanslagvoet op identiteitsstukken en –bewijzen voor kinderen wordt geregeld door het 
koninklijk besluit van 10 december 1996 (BS, 20 december 1996): 

- aan elk kind onder de 12 jaar moet bij zijn eerste inschrijving in de 
bevolkingsregisters of in het wachtregister van de gemeente een identiteitsstuk 
worden afgegeven.  De afgifte van het eerste stuk is gratis; voor latere, vernieuwde 
stukken die worden aangevraagd na verhuizing of beschadiging, kan een 
gemeentebelasting geheven worden van maximaal 1,24 euro (artikel 3 van het 
besluit). 

- Een identiteitsbewijs wordt afgegeven op verzoek van de persoon of personen die het 
ouderlijk gezag uitoefenen over een kind onder de 12 jaar.  Hiervoor mag een 
gemeentebelasting van maximaal 1,24 euro gevraagd worden (artikel 10 van het 
besluit). 

 

                                            
59 Koninklijk besluit van 20 juli 2000/64 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die ressorteert 
onder het Ministerie van Financiën, art. 2, 11. 
 
60 Koninklijk besluit van 20 juli 2000/64 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die ressorteert 
onder het Ministerie van Financiën, art. 2, 14. 
61 Zie de gegevensbank van de FOD Financiën op www.fisconet.fgov.be 
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c) wapenvergunningen 
 
De afgifte van wapenvergunningen wordt geregeld door het koninklijk besluit van 16 
september 1997 betreffende het bedrag van de rechten en retributies ter uitvoering van de 
wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en 
op de handel in munitie.  Dit besluit verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1997, 
samen met de aanvulling op de bijhorende gecoördineerde omzendbrief van de minister van 
Justitie.  Eén van de oogmerken van dit besluit bestaat in de gelijkschakeling van de bedoelde 
bedragen in alle gemeenten van het land. Voor de vergunning tot het voorhanden hebben van 
een verweerwapen is een bedrag van 33,5 euro verschuldigd (artikel 2, 1° van het koninklijk 
besluit): 8,5 euro zegelrecht ten bate van de staat en 25 euro, die de verzoeker betaalt aan 
het gemeentebestuur van de woonplaats van de verzoeker (artikel 3, 2de lid van het besluit van 
16 september 1997)62, dus ten bate van de gemeentekas. 
Dat bedrag is in ieder geval verschuldigd, zelfs als de gemeenteraad in dit verband geen fiscale 
maatregelen heeft genomen.  
De inschrijving van een vuurwapen en de inschrijvingsprocedure in het kader van artikel 18 van 
het koninklijk besluit van 20 september 1991 is kosteloos.  De gemeente mag hiervoor dus ook 
geen extra belastingen of retributies heffen (artikel 4, laatste lid van het besluit van 16 
september 1997 en punt 15.2 van de aanvulling). 
 
d) conformiteitsattesten 
 
De vergoeding voor afgifte van de conformiteitsattesten inzake de normen voor huurwoningen 
bedraagt maximaal 61,97 euro.   De gemeente kan een lager bedrag vaststellen (artikel 22 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het 
recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen (B S 30 oktober 1998). 
 
De vergoeding voor de afgifte van  conformiteitsattesten inzake kamerwoningen bedraagt  62,50 
euro, verhoogd met 12,50 euro per kamer vanaf de zesde kamer. De totale vergoeding mag niet 
meer dan  1250 euro bedragen. De gemeente kan een lager bedrag vaststellen (artikel 10 van 
het besluit van de Vlaamse regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers). 
 
De conformiteitsattesten worden verleend op vrijwillig verzoek van de verhuurders zodat de 
vergoeding veeleer het karakter van een retributie heeft. 
 
 
e) Arbeidskaarten voor buitenlandse werknemers 
 
De behandeling van aanvragen en de aflevering van arbeidskaarten en –vergunningen kan 
onderworpen worden aan een forfaitair door de koning te bepalen bedrag (artikel 8, §3, van 
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers).   
Voor wat betreft de arbeidskaart C werd dit inmiddels door de koning geregeld: de 
bevoegdheid voor het vaststellen van die forfaitaire vergoeding wordt toegekend aan de 
bevoegde overheid, dus de gemeenteraad.  Die vergoeding moet evenwel beperkt zijn tot 12 
euro. (artikel 8 van het koninklijk besluit van 2 april 2003 tot bepaling van de modaliteiten 
van indiening van de aanvragen en van aflevering van de arbeidskaart C.) 
 
f) kosteloosheid ingevolge wetsbepalingen 
 
De gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken mag uiteraard niet worden 
toegepast indien de wet bepaalt dat bepaalde stukken kosteloos moeten worden afgegeven.  
Dat is bijvoorbeeld het geval voor alle documenten die nodig zijn voor de toepassing van de 
wet van 20 juli 1971 op de gewaarborgde gezinsbijslag (artikel 11, 2de lid) en voor alle 
                                            
62 De aanpassing van de bedragen in euro gebeurde bij koninklijk besluit van 20 juli 2000/56, artikel 25,004. 
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stukken ten gevolge van verplichtingen van het sociaal statuut van zelfstandigen (artikel 23 
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen). 
 
B. Voor de andere gevallen bepaalt de gemeente autonoom de aanslagvoet van de 

gemeentebelasting op de afgifte van administratieve stukken: 
  

- de aanslagvoet mag iets hoger zijn voor stukken die onderworpen zijn aan het 
zegelrecht; 

 
- de gemeente speelt een sleutelpositie bij de afgifte van identiteitskaarten, 

paspoorten en trouwboekjes.  De aanslagvoet van de gemeentebelasting moet zeer 
gematigd blijven63; 

 
- identiteitskaarten: behalve het maakloon van 4 euro kan hier alleen maar een 

gematigde gemeentebelasting aan worden toegevoegd. Een hoger bedrag is 
verantwoord voor vernieuwing (wegens beschadiging of verlies); 

 
- De totale kostprijs die de gemeente kan vorderen voor de afgifte van een attest 

van immatriculatie en de identiteitskaart voor vreemdelingen of de verblijfskaart 
van onderdaan van een Lidstaat van de Europese Gemeenschappen mag niet meer 
bedragen dan de prijs die geheven wordt voor de afgifte van een identiteitskaart 
aan Belgische onderdanen.64 

 
- paspoorten: richtlijnen voor het voldoen van het maakloon en de consulaire taks 

worden verstrekt door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De tarieven van het 
consulair recht zijn bepaald in het koninklijk besluit van 5 september 2001 tot 
wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 30 juni 1999 houdende het tarief 
der consulaire rechten en der kanselarijrechten.  Een lager bedrag van de 
gemeentebelasting is wenselijk als het slechts gaat om verlenging van de 
geldigheidsduur van het paspoort;  

 
- de kosten voor verzending met de post van stukken kan aangerekend worden, zelfs 

indien de afgifte van de stukken kosteloos moet zijn65; 
 

- wegens het principe “non bis idem” wordt beter geen gemeentebelasting gevraagd 
op de afgifte van vergunningen betreffende activiteiten waarop de gemeente al een 
belasting of retributie heft66. 

 
Een vrijstelling van de gemeentebelasting is wenselijk in de volgende gevallen: 
 

- voor de afgifte van paspoorten aan minderjarigen.  Sinds september 1999 
worden kinderen jonger dan 16 jaar niet meer ingeschreven op het paspoort 
van hun ouders; ze moeten van dan af een individueel paspoort hebben als ze 
naar een land gaan waar een paspoort wordt geëist.  Deze maatregel is het 
gevolg van internationale richtlijnen, maar wordt  ook nodig om de optische of 
elektronische lezing van paspoorten in de toekomst mogelijk te maken. 
Tegelijkertijd zou deze beslissing de strijd tegen de ontvoering en handel in 
kinderen kunnen ondersteunen.  Om de financiële last van deze maatregel voor 

                                            
63 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden van 31 maart 1981 met kenmerk 
136 ADB. 
64 Artikel 13, §5 van het koninklijk besluit van 12 juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 
65 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 10 oktober 1977 met kenmerk 136 ADB. 
66 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 augustus 1968 met kenmerk 70/136 ADB. 

Opmerking [HP7]:  
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de gezinnen niet te zwaar te maken werd het consulair recht afgeschaft, 
aanvankelijk alleen  voor de afgifte van paspoorten aan kinderen onder twaalf 
jaar maar sinds het koninklijk besluit van 5 september 2001 ook voor de 
afgifte van paspoorten aan alle minderjarigen. Een vrijstelling van de 
gemeentebelasting is ook in dit geval wenselijk67; 

 
- voor de stukken die nodig zijn om te solliciteren naar een betrekking en die 

aangevraagd worden door werklozen, pas afgestudeerden en werkzoekenden 
die geen ander inkomen hebben dan het leefloon; 

 
- voor de geldigverklaring van aanvraagformulieren voor reductiekaarten voor 

grote gezinnen, om sociale redenen68. 

                                            
67 Omzendbrief van de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport van 5 oktober 
1999 met kenmerk BA 99/09 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 1999). 
68 Omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden van 29 september 1982 met 
kenmerk 136 ADB. 
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23. Retributie voor administratieve prestaties 
 
De retributie voor administratieve prestaties is een vergoeding die meestal wordt betaald voor 
opzoekingzwerk en voor het maken van kopieën. 
In principe doet de inhoud van de dossiers of de stukken waarin het opzoekingwerk verricht 
wordt niet terzake en zou een tarief kunnen worden vastgesteld op basis van het aantal 
gepresteerde uren.  Zo’n tarief geldt dan evengoed voor genealogisch opzoekingswerk, het 
opsporen van informatie over onroerend goed of ander opzoekingwerk.   
Uiteraard behoudt de gemeente haar eigen appreciatierecht bij het vaststellen van een 
dergelijke retributie.  Als de gemeente bijvoorbeeld vaststelt dat een bepaald soort 
opzoekingswerk steeds ongeveer evenveel tijd in beslag neemt en evenveel kost, kan ze er 
toch voor kiezen een vast bedrag per soort van opzoekingswerk aan te rekenen. 

 
De toepassing van het gelijkheidsbeginsel vereist uiteraard dat een dergelijke retributie 
algemeen wordt toegepast en dus niet enkel aan notarissen zou worden aangerekend.  
Omgekeerd is het evenmin billijk notarissen, op basis van hun ambt, vrij te stellen van een 
dergelijke retributie.  De wet op het notarisambt bevat geen bepalingen in die zin.  Notarissen 
moeten trouwens ook betalen voor de opzoekingen die zij laten verrichten door de ontvangers 
van registratie ( zie hiervoor het ministerieel besluit van 9 december 1968) en door de 
hypotheekbewaarders (zie het koninklijk besluit van 18 september 1962 tot vaststelling van de 
lonen van hypotheekbewaarders).  Ze kunnen die vergoedingen wel doorrekenen aan hun 
cliënteel.   
 
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten heeft samen met de Koninklijke Federatie van 
Belgische Notarissen een modelformulier uitgewerkt voor het aanvragen van vastgoedinformatie. 
Een vergoeding tot 65 euro kan nog als aanvaarbaar  beschouwd worden voor het volledig 
invullen van dat formulier. 
 
In ieder geval moeten notarissen over de gevraagde inlichtingen kunnen beschikken. Ze 
kunnen zich hiervoor baseren op het inzagerecht, dat voortvloeit uit de wet van 12 november 
1997 op de openbaarheid van bestuur in gemeenten en provincies, en uit de specifieke 
bepalingen over de informatieverplichtingen, opgenomen in het decreet houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening.  
 
Aan gerechtsdeurwaarders moeten inlichtingen wel kosteloos worden verstrekt als ze 
optreden voor behoeftigen krachtens een beslissing van het bureau voor gerechtsbijstand, 
overeenkomstig artikel 664 van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
Voor de afgifte van bestuursdocumenten in het kader van de uitoefening van het 
inzagerecht moet rekening gehouden worden met artikel 20 §3, 3de lid van het decreet van 17 
maart 2004  op de openbaarheid van bestuur.  Daarin is bepaald dat de overhandiging van een 
afschrift afhankelijk kan gemaakt worden van de betaling van een bedrag op basis van een 
redelijke kostprijs. Inzage en uitleg daarentegen zijn kosteloos. 
Inzake de “redelijke kostprijs” is in de memorie van toelichting verwezen naar het advies van de 
Raad van State nr. 24.273/8 van 6 februari 1996 betreffende het vorige decreet van 18 mei 
1999 op de openbaarheid van bestuur.  Daarin is gesteld dat het aanrekenen van een marginaal 
deel van de (vaste) personeelskost niet verenigbaar is met de ratio legis van artikel 32 van de 
Grondwet. 
  
De federale minister van Binnenlandse Zaken had het vergelijkbare artikel 84, § 2 van de Nieuwe 
Gemeentewet al op een soortgelijke manier geïnterpreteerd. Daarin is bepaald dat de vergoeding 
die aan gemeenteraadsleden gevraagd wordt voor afschriften, in geen geval meer mag bedragen 
dan de kostprijs.  Als antwoord op een parlementaire vraag stelde de minister eveneens dat de 
kostprijs die in overweging moet worden genomen, enkel de kosten voor reproductie van de 
documenten moet inhouden, maar niet de tijd die een klerk nodig heeft om een afschrift te 
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maken, aangezien het hier om vaste kosten gaat  (Parlementaire vraag van 8 december 1995 
van de heer Bertrand, Kamer, Vragen en Antwoorden 1995 - 1996, blz. 25). 
 
Voor retributieverordeningen op het leveren van administratieve  prestaties betekent 
dit bijgevolg dat het tarief voor de afgifte van afschriften van bestuursdocumenten aan 
particulieren en voor de afgifte van afschriften aan gemeenteraadsleden niet hoger 
mag zijn dan de kostprijs.  Personeelskosten zijn niet inbegrepen in die kostprijs.  
 
Rekening houdend met de bovenstaande argumenten bepalen de gemeente- en provincieraden 
autonoom de tarieven van de retributie op de afgifte van afschriften.   
De federale overheid heeft het bedrag van de vergoedingen voor het ontvangen van afschriften 
van bestuursdocumenten bij koninklijk besluit van 30 augustus 1996 vastgelegd.  Zo bedraagt 
de vergoeding voor een afschrift, in zwart/wit, op A4 formaat 0,05 euro.  Het koninklijk besluit 
geldt enkel voor afschriften van bestuursdocumenten die men van federale administratieve 
diensten ontvangt.  Desgewenst kunnen de tarieven van de gemeentelijke en provinciale 
verordeningen hier natuurlijk wel op afgestemd worden. 

Opmerking [HP8]:  
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24. Politieprestaties 
 
De kosten voor veiligheid en openbare orde horen tot de verplichte uitgaven van de gemeente en 
dienen gedekt door de algemeenheid van de ontvangsten.  Prestaties van de politiediensten 
geven in principe dus geen aanleiding tot het aanrekenen van kosten of tot het heffen van 
belastingen. 
 
Een uitzondering hierop is voorzien in artikel 90 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie 
van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus voor bepaalde opdrachten van bestuurlijke 
politiediensten.  Dit artikel bepaalt dat “de gemeenteraad of de politieraad een reglement kan 
vaststellen betreffende de inning van een vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie 
van de lokale politie.   De Koning regelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden 
en de nadere regels van deze inning.”  Hiermee wordt in feite de regeling hernomen die vroeger 
bestond voor de gemeentepolitie in het nu opgeheven artikel 223bis van de nieuwe 
gemeentewet.   Zoals toen is het slechts de bedoeling dat een retributie kan gevraagd worden 
voor deze prestaties die niet zozeer het algemeen belang dienen maar meer specifiek het 
rechtstreeks belang van particulieren die om de tussenkomst verzochten. 
In het nog te nemen uitvoeringsbesluit zal bepaald worden welke prestaties hiervoor in 
aanmerking komen. 
 
Een andere uitzondering is de gemeentebelasting op het vervoer van personen met een 
politievoertuig.  Naar analogie van de reeds vroeger bestaande gemeentebelasting op het 
vervoer van dronken personen, werd in de loop van 2002 ook toegelaten een belasting te heffen 
op het vervoer met een politievoertuig, van personen die gerechtelijk of administratief zijn 
aangehouden.  Inzake gerechtelijke aanhoudingen moet evenwel rekening gehouden worden 
met artikel 93, 4° van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken69.  Dit artikel 
bepaalt dat in alle  gevallen ten laste van de Staat komen, zonder verhaal op de veroordeelde 
partijen, de kosten van overbrenging, binnen het Rijk, der verdachten, beschuldigden en 
veroordeelden en der personen die ter beschikking van de regering zijn gesteld.. 
In ieder geval moet deze belasting moet met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden: er 
mag immers niet geraakt worden aan de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de 
burger.  Dit is het geval indien een fiscale maatregel wordt opgelegd die eigenlijk bedoeld is als 
een straf.  Dit is onverenigbaar met onze rechtsordening die gebaseerd is op het principe van de 
scheiding der machten en waar straffen worden uitgesproken door de rechterlijke macht.  
 
Om deze reden moet de belasting beperkt blijven tot het vervoer van dronken 
personen en van personen die bestuurlijk aangehouden zijn.   
Het tarief mag niet hoger zijn  dan 100 euro. 
 

                                            
69 Koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het Algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken.  
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25. Brandweerprestaties 
 
De eigenlijke taak van de brandweer bestaat in brandbestrijding en brandpreventie.  Dit volgt uit 
artikel 135, §2, 5° van de nieuwe Gemeentewet.  Traditioneel is aangenomen dat deze opdracht 
kosteloos moet zijn ten aanzien van de beschermde personen of goederen gezien zij behoort tot 
de collectieve dienstverlening die door de gemeente verplicht moet verzekerd worden. 
 
Daarnaast heeft de brandweerdienst ook een humanitaire taak toegewezen gekregen telkens 
mensen in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn.  Dit volgt uit de wet van 31 december 
1963 betreffende de civiele bescherming en de wet van 2 juli 1964 op de dringende 
geneeskundige hulpverlening.   
 
De omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken van 29 november 1967, zoals 
aangevuld door de omzendbrief  van 17 februari 1970, heeft de aldus wettelijk en reglementair 
verplichte interventies van de brandweerdiensten opgesomd in 22 punten.  Behalve de eigenlijke 
taak van brandbestrijding en brandvoorkoming moeten ook de opgesomde 22 interventies 
kosteloos zijn.  Zij zijn immers gedekt door de jaarlijkse bijdrage bedoeld in het ministerieel 
besluit van 9 november 1967, later vervangen door het ministerieel besluit van 10 oktober 1977.  
Het gaat om: 
 

- hulpverlening aan een verstikte of drenkeling 
- hulpverlening bij ontploffing 
- ontzetten van een persoon die in een lift is opgesloten 
- ontzetten van een persoon die op een dak is gevlucht (inzonderheid van 

zwakzinnigen) 
- bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon 
- bevrijding van een onder een voertuig geklemd persoon 
- dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval die zich op de 

openbare weg of op een openbare plaats bevindt 
- bevrijding van een geëlektrocuteerde persoon  
- bevrijding van een rioolwerker (verstikking in riool) 
- ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver enz. 
- belemmering op de rijweg met gevaar voor personen of goederen 
- bevrijding van een persoon geklemd in een machine 
- leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage aan de waterleiding 

die onder de openbare weg geïnstalleerd is 
- interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen 
- ontsnapping van stoom in een gebouw 
- oververhitte verwarmingsketel 
- luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is 

binnengedrongen 
- interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert 
- interventie bij overstroming of ramp 
- neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur 
- opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren  
- onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of –zwermen die 

gevaar meebrengen 
 
Alleen in de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien kan een retributie gevraagd worden 
voor de interventies van de brandweerdiensten.  Dit zijn: 
- interventies krachtens wettelijke of reglementaire verplichtingen in geval van besmetting of 

van behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling (artikel 85, eerste lid van de wet van 24 
december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977) 

- buiten de wetten en reglementen opgelegde interventies (artikel 85, tweede lid van de wet 
van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen voor 1977) 

- de dringende geneeskundige hulpverlening (artikel 1 en artikel 9 van de wet van 8 juli 1964 
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening.  Het tarief van dit ziekenvervoer is 
vastgesteld bij koninklijk besluit70  

                                            
70 Koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van 
de personen bedoeld in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige 
hulpverlening zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 26 maart 1996. 
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Ik verzoek u, mevrouw de gouverneur, mijnheer de gouverneur, de gemeentebesturen in kennis 
te stellen van deze omzendbrief via de publicatie ervan in het bestuursmemoriaal. 
 
Ik zend aan alle besturen rechtstreeks een kopie van deze omzendbrief. 
 
Deze omzendbrief kan ook worden geraadpleegd via het internet op 
http://www.binnenland.vlaanderen.be 
 
 
 
Paul Van Grembergen 
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken 
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64. Consulaten:  Verenigde Mexicaanse Staten, Islamitische Republiek Mauritanië, de 
Federatie Rusland 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-PG 
 
Brugge, 16 augustus 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 

• De heer Michel D’Hooghe benoemd is tot Ereconsul van de Verenigde Mexicaanse 
Staten te Brugge, met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen. 

• Mevrouw Silvy Goeminne benoemd is tot Ereconsul van de Islamitische republiek 
Mauritanië te Gent, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, West-
Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. 

• De heer Sergey Aleskandrovich Karpov benoemd is tot Consul-Generaal van de 
Federatie Rusland te Antwerpen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen, 
Oost-Vlaanderen en de havens van Oostende en Zeebrugge. 

 
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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65. MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake  
versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/1/10 
 
Brugge, 24 augustus 2004 
 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief MFO-2 betreffende het 
solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van 
bestuurlijke politie. 
 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2004 (blz. 61972 t.e.m 
61989). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 11 van  24  september 2004 

 
66. Erkenning van adviesbureaus inzake toegankelijkheid zoals bepaald in artikel 

2 § 5 van het Provinciaal Reglement dd.25.03.04 betreffende de 
toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en voorzieningen in de 
sector welzijn in West-Vlaanderen 

67. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk 
onderzoek. 

68. Provinciale commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 
studiebeurzen 2004 - 2005. 

69. Omzendbrief BA-2004/05 betreffende instructies voor het opstellen van de 
begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2005 van de gemeenten 
en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse 
Gewest. 

70.  Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
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66. Erkenning van adviesbureaus inzake toegankelijkheid zoals bepaald in artikel 
2.5 van het Provinciaal Reglement dd.25.03.04 betreffende de toegankelijkheid van 
infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn in West-
Vlaanderen 
 
Welzijn P04/8/11/A/2 
 
Brugge,12 augustus 2004 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
   
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 26.08.2004 van de Bestendige Deputatie houdende de erkenning van 
adviesbureaus inzake toegankelijkheid zoals bepaald in artikel 2 § 5 van het Provinciaal 
Reglement dd.25.03.04 betreffende de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en 
voorzieningen in de sector welzijn in West-Vlaanderen 
 
Volgende adviesbureaus worden erkend en kunnen ingevolge het Provinciaal Reglement van 
25.03.2004 haalbaarheidsstudies, toegankelijkheidsadviezen en controlerapporten aan 
aanvragers van provinciale infrastructuursubsidies zoals bedoeld in het aangehaald reglement 
afleveren: 
 
 

1) West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid vzw “Westkans” 
Kerkhofstraat 1 
8200 Sint-Andries 
 
Telefoon 050-40.73.73 
Fax 050-71.00.43 
E-mail  info.@westkans.be 
 

2) Toegankelijkheidsbureau vzw 
Koorstraat 1 
3510 Hasselt 
 
Telefoon 011-87.41.38 
Fax 011-87.41.39 
E-mail info@toegankelijkheidsbureau.be 

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 
 
 
 
67. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek. 
 
Brugge, 1 september 2004 
 
Mevrouwen,  
Mijne heren,  
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In uitvoering van art. 117 van de Provinciewet en art. 5 § 3 van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek wordt 
bekendgemaakt, de lijst van de geselecteerde thema’s. 
 
 
De Gouverneur, 
 
Paul BREYNE 
 
 

Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams 
wetenschappelijk onderzoek: geselecteerde thema’s. 

 
 
Overheidsopdrachten: 
 

1.  Onderzoek naar de juiste bouwperiode van de Schuur Ter Doest uitgaande van de     
volgende elementen: 

- bouwkundig wordt die schuur gedateerd rond 1275 
- recent dendrologisch (houtwerk) onderzoek komt uit op een datum van 1375 

(dus 100 jaar later). 
2. Juridisch – historisch onderzoek naar de wettelijke eigendom van de 

St.Salvatorskathedraal te Brugge. 
 

Archief: 
 

1. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in 
het West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van COO’s /OCMW’s, en 
voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers. 

2. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in 
het West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van de kerkfabrieken, en 
voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers. 

3. Onderzoek naar de dubbele documentenvorming betreffende de toezichtopdrachten in 
het West-Vlaams provinciaal archief en de archieven van polders en wateringen, en 
voorstellen ter bewaring of vernietiging van dossiers.  

4. Analyse van de taakstelling en de documentenvorming in de 19de- eeuwse West- 
Vlaamse provinciale afdelingen die de materie “onderwijs” behandelen.  

5. Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en 
private) in West-Vlaanderen.  

6. Onderzoek en doorlichting van de bestaande archiefopleidingen en de relevantie ervan 
om goed opgeleide archivarissen in West-Vlaanderen aan te trekken.  

7. Onderzoek naar de noden in West-Vlaanderen op het vlak van preservering en 
conservering en de wenselijkheids een gezamenlijke (provinciale ?) 
conserveringsaanpak op te starten.  

8. Onderzoek naar preservering en conservering van het verzurend papier in het 
Provinciaal Archief West-Vlaanderen en opmaak van een prioriteitenlijst voor 
microfilmering en digitalisering. 

9. Onderzoek naar de bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten 
en uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven. 

10. Onderzoek naar de digitale informatiesystemen of elektronische gegevensdatabanken 
in gebruik bij de Provinciale Diensten en uitwerken van een actieplan voor selectie en 
langdurige bewaring.  

 
Milieu, Ruimtelijke Ordening en Natuur: 
 

1. Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen 
gehaald worden). 
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2. Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor 
kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid om te komen tot een meer 
milieuverantwoorde aankooplijst.  

3. Consequentieanalyse en toetsing aan de Vlaamse modellen van de gemeentelijke 
politiereglementen rond afvalinzameling.  

4. Milieuzorg op sportevenementen: inventaris van de mogelijkheden en de behoeften 
5. Inventarisatie van de afvalsituatie bij afwerkingbedrijven in de bouwsector (schilders, 

loodgieters, dakdekkers, schrijnwerkers, …) in functie van de opmaak van 
bedrijvenfiches met tips voor voorkoming en verwerking van de meest voorkomende 
bedrijfsafvalstoffen. 

 
Welzijn 

 
1. Gezondheid 

Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een geïntegreerde campagne 
omtrent borstklierkanker- en baarmoederhalskankeropsporing met opdracht- en 
taakomschrijving van de provinciale en lokale besturen.  

2. Vrijwilligerswerk: onderzoek naar omvang en impact van vrijwilligerswerk in West-
Vlaanderen in één van de volgende sectoren: welzijn, milieu, sport, cultuur, 
opbouwwerk, … 

 
 
Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 
 
PMMK-Bibliotheek 
(eindwerken uit opleidingen (minimaal A1-niveau) i.v.m. bibliotheek-, archief- en 
informatiewetenschap, informatica, culturele studies, … 
 

- Onderzoek naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties, met name 
een inventarisatie van de richtlijnen hierover binnen de bestaande standaards en de 
wijze waarop  het West-Vlaamse bibliotheeknetwerk zich hiertoe verhoud. Vergelijking 
met internationale toepassingen en catalogiseringprojecten door 
kunstbibliotheekverenigingen. 

 
- Onderzoek naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van kunstpublicaties, met name 

naar het catalogiseren van veilingcatalogi, de hoofdwoordtoekenning bij 
tentoonstellingscatalogi en kunstenaarsmonografieën, de vermelding van uitgebreide 
opzoekbare tentoonstellingsgegevens, de ontwikkeling en implementatie van de AAT 
door kunstbibliotheken, … 

 
- Studie naar de formele en inhoudelijke ontsluiting van de ephemera (invitatiekaarten 

en brochures)-collectie van de PMMK-Bibliotheek. Theoretische en praktisch overzicht 
van de bestaande praktijken i.v.m het catalogiseren van ephemera, zowel op Vlaams 
als op internationaal niveau. Andere termen voor ephemera: artist files, vertical 
records. 

 
- Studie naar de conservering en digitalisering van de aanwezige knipselarchieven uit de 

PMMK-Bibliotheek (o.a. familie Permeke, W. Van den Bussche). 
 

- Onderzoek naar het relevant gebruik van metadata (Open Archives, Dublin Core) door 
een museum, met geïntegreerd gebruik door collectieregistratie en 
museumbibliotheek. 

 
- Onderzoek naar het gebruik van digitale informatiedragers in een kunstbibliotheek. De 

voor- en nadelen, inzicht in de benodigde infrastructuur,  een inventarisatie van de 
bestaande digitale kunstnaslagwerken in kunstbibliotheken in West-Vlaanderen, 
mogelijke samenwerking tussen bestaande instellingen bij het gebruik van dergelijke 
naslagwerken. 
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- Onderzoek naar de acquisitieproblematiek van kunstbibliotheken, onder meer over de 
ruilproblematiek door museale kunstbibliotheken.  

 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om de videocollectie van de PMMK-Bibliotheek ter 

beschikking te stellen van het publiek in de bibliotheek. 
 

- Onderzoek naar de verdere toepassing van bibliografische software voor het 
inlichtingenwerk binnen de PMMK-Bibliotheek en het wetenschappelijk onderzoek 
binnen het museum.  
 

- Onderzoek naar elektronische kunsttijdschriften met het oog op collectievorming voor 
de PMMK-Bibliotheek. Inventaris van de problematiek: welke art e-journals zijn er op 
de markt, wat is hun relevantie voor een museale kunstbibliotheek, wat zijn de 
kosten, wie heeft wat, verdelers, ontsluitingsmogelijkheden, indexering in databanken, 
etc… 

 
- Behoefteonderzoek naar de nood aan kunstinformatie in West-Vlaanderen. Daarnaast 

ook een inventaris van het aanbod, de wijze van ontsluiting, de graad van 
openbaarheid, de wijze van collectievorming, de bereidheid tot mogelijke 
samenwerking. 

- Onderzoek naar de ontsluiting van de fondsen en de aanwezige externe archieven in 
het PMMK door middel van EAD (Encoded Archival Description). Met daarbij een 
inventaris van de mogelijkheden van deze standaards voor het geïntegreerd ontsluiten 
van kunstinformatie en een overzicht van de bestaande expertise in Vlaanderen. 

- Onderzoek naar de technische mogelijkheden om op basis van open source software 
een kunsthistorische linking portal te creëren voor de subwebsite van de PMMK-
Bibliotheek. Referenties: Infomine, iVia. 

- Studie van de archiefproblematiek van een museum van moderne kunst. Overgang 
dynamisch naar statisch archief, de status van documentair (kunst)materiaal binnen 
dergelijk archief, literatuurstudie over museale kunstarchieven, de mogelijkheden van 
digitalisering van het beeldmateriaal binnen dergelijk archief, etc… 

- Onderzoek naar de copyrightproblematiek binnen het museum. Inventaris van de 
bestaande praktijken in België, de bestaande overkoepelende initiatieven, de evolutie 
van de problematiek van copyright-copyleft, het samenstellen van een algemene 
handleiding voor intern gebruik. 

- Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting van de kunstenaarspublicaties uit 
de collectie van de PMMK-Bibliotheek. 

(eindwerken uit opleidingen (minimaal A1-niveau) i.v.m. kunstwetenschappen, 
boekwetenschappen, culturele studies, …) 

- Fondsreconstructie van het Fonds Wout Hoeboer (1910-1983).               Fase 
I: Vergelijking schenkingslijst met huidig fonds, studie relatie tot de algemene 
bibliotheekcollectie, inventarisatie en beschrijving  van de staat van de collectie.                           
                   Fase II: Studie relaties 
tussen documentair fonds en het oeuvre van de kunstenaar, met aandacht voor de 
plaats van deze kunstenaar binnen het late Belgische surrealisme en dadaïsme (o.a. 
Phantomas). 

- Studie over het tijdschrift “Happening News” en “The Green Book” van Panamarenko 
en Hugo Heyrman aan de hand van de collectie in de PMMK-Bibliotheek. Deze 
publicaties zijn twee erg belangrijke uitingen geweest van de happenings die deze 
kunstenaars midden jaren zestig organiseerden in Antwerpen.  

- Studie over het tijdschrift “Phantomas” aan de hand van de collectie in de PMMK-
Bibliotheek (fonds Wout Hoeboer) 
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- Studie over het tijdschrift “Les levres Nues” aan de hand van de collectie in de PMMK-
Bibliotheek (fonds Wout Hoeboer) 

- Assistentie bij project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen i.v.m. ‘ De West-
Vlaamse kunstbibliotheek’ in mei/juni 2005. Dit project wordt gecoördineerd door de 
PMMK-Bibliotheek en de bibliotheek van de Stedelijke Musea Brugge. Dit is te 
combineren met assistentie bij de organisatie van een studiereis door Vlaanderen van 
de Art Libraries UK & Eire (ARLIS/UK) op uitnodiging van het Overleg 
Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) in diezelfde periode. 

Publiekswerking 

- Uitvoeren van een publieksonderzoek in het PMMK.                                           In 
kaart brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesses, geografische situering 
aan de hand van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en tabellen.  

 
- Onderzoek naar het gebruik van educatieve publicaties bij het museumbezoek. 

Inventarisatie van de bestaande initiatieven in Vlaanderen en Nederland, de diverse 
invalshoeken en visies en de mate waarin ze afgestemd zijn op de leerdoelstellingen 
van het onderwijs. 
 

- Onderzoek naar het museumbezoek bij kleuters. 
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor kleuters in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers 
van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om 
deze doelgroep te bereiken. Onderzoek naar de meerwaarde van een museumbezoek 
voor kleuters. 
 

- Onderzoek naar het museumbezoek bij jongeren van 13 tot 18 jaar.  
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor jongeren in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de bezoekerscijfers 
van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde methodiek om 
deze doelgroep te bereiken.  
 

- Onderzoek naar educatieve initiatieven voor blinden en slechtzienden. 
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor blinden en slechtzienden in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de 
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde 
methodiek om deze doelgroep te bereiken.  
 

- Onderzoek naar educatieve initiatieven voor mentaal gehandicapten. 
Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van educatieve werking 
voor mentaal gehandicapten in Vlaanderen en Nederland. In kaart brengen van de 
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde 
methodiek om deze doelgroep te bereiken.  
 

Behoud en Beheer 
 

- studie van de basisregistratie van de museumcollectie en onderzoek naar de 
mogelijkheden tot verdere uitbreiding (bruiklenen, standplaatsregistratie, (..) 

 
- ontwikkelen van een informatiesysteem ter ondersteuning van collectiebeheer (met 

betrekking op de conditieregistratie) 
 

- analyse van bepaalde aspecten van de preventieve conservering (zoals bijv. klimaat, 
depot) en onderzoek naar mogelijke aanpassingen en verbeteringen 
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- kunsthistorisch en materiaaltechnisch onderzoek (en evt. behandeling) naar 
ensembles van werken van een bepaald kunstenaar of "stroming" aanwezig in de 
collectie van het museum 

 
- analyse situatie Constant Permeke – museum wat betreft preventieve en actieve 

conservering 
 
Cultuur 

 
1. Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen 
2. Uitwerken van een educatief project voor een West-Vlaams museum 
3. Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in 

het fonds van de bibliotheken). 
4. Studie van het specifiek West-Vlaams karakter en invloed van de levensomgeving op 

het werk van een aantal West-Vlaamse auteurs zoals Gustaaf Vermeersch, F.R. 
Boschvogel, André Demedts, Fred Germonprez en Jaak Stervelynck. 

5. Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld 
worden bvb. het interbellum) 

6. Studies in verband met het verenigingsleven in West-Vlaanderen, gedurende bepaalde 
periodes in het verleden, of eventueel hedendaagse toestand: dit kan nuttig zijn voor 
bijvoorbeeld het subsidiëringbeleid van het Provinciebestuur.  

7. Studies over de iconografie aanwezig in het provinciaal bibliotheek en cultuurarchief 
8. Studie in verband met de promotie van de provinciale bibliotheek en cultuurarchief: 

hoe kan een gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheek zich verkopen naar het 
geïnteresseerde publiek en welke initiatieven kunnen genomen worden om zoveel 
mogelijk lezers te gebruiken. 

9. Evolutie van de informatiedragers van het geschreven en gedrukte woord naar 
elektronische gegevensdatabanken en de gevolgen daarvan voor het permanent 
bewaren en kunnen raadplegen van de elektronische gegevens en de gevolgen naar 
de collectievorming toe 

10. De 19de eeuwse restauratie van de Sint-Medarduskerk in Wervik (gebruik makend van 
de aanwezige plannen en eventueel klasseren ervan)  

11. Analyse van het trefwoordensysteem in de PBC en uitwerking van een model van 
thesaurus voor ontsluiting van de geschiedenis van West-Vlaanderen 

12. Onderzoek naar de representativiteit van het culturele aanbod in de culturele centra in 
West-Vlaanderen.  
Zijn er op programmatorisch vlak nog witte vlekken die niet ingevuld zijn ? M.a.w. wat 
mis je als je enkel in West-Vlaanderen blijft ?  
Profilering van de cultuurcentra in West-Vlaanderen: welke centra zijn in West-
Vlaanderen in wat gespecialiseerd ? Hieraan gekoppeld “zin of onzin van profilering” 
vanuit de vraagzijde, vanuit de aanbodzijde. 

13. Onderzoek naar bezoekersprofielen van de verschillende West-Vlaamse instellingen 
(musea, culturele centra, …) 

14. Studies over een bepaald West-Vlaams architect (Isidore Alleweireldt, Gaston 
Boghemans, René Doom, Charles Pil, Theo Raison Silvain Smis en Alfons Van Coillie), 
schrijver, kunstenaar, instellingen, netwerk,…  

15. Edities van documenten die belangrijk zijn voor de West-Vlaamse geschiedenis  
16. Verzamelbeleid 

Hoe kan het verzamelbeleid van West-Vlaamse musea op elkaar afgestemd worden 
(eventueel gegroepeerd per onderwerp)? 
Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en 
afstemming van de landbouwcollecties in West-Vlaanderen: hoe landbouwcollecties 
valoriseren en actualiseren om terug aantrekkelijk te krijgen voor een breed publiek ? 
Hoe naar een professionalisering van het beheer van landbouwmusea en 
landbouwcollecties gaan ? Welke centralisatie of reorganisatie mogelijkheden zijn er 
voor deze collecties in de provincie West-Vlaanderen ?  

17. Onderzoek en inventarisatie 
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 - Wetenschappelijk onderzoek van bepaalde deelcollecties in West-Vlaamse musea 
(historisch, kunsthistorisch, volkskundig, ..) 
 - Onderzoek naar een mogelijke expertenpool van registrators die achterstanden van 
registratie in musea aanpakken 
 - Diverse inventarissen van musea in netwerk brengen om gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken 
 - Onderzoek hoe digitale inventarissen in musea kunnen ontsloten worden voor 
publiek 

18. Conservering 
 - Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen 
 - Onderzoek naar betere beveiliging in West-Vlaamse musea 

19. Publiekswerking 
 - Screening van educatieve werking in West-Vlaamse musea (of bepaalde deelregio’s 
of bepaalde onderwerpen) 
 - Onderzoek hoe de educatieve werking in musea kan worden verbeterd en afgestemd 
op het onderwijs 
 - Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea (aanvullend op dat van de Vlaamse 
Gemeenschap) 
- Invloed op het kusttoerisme of toerisme in algemeen op het museumbezoek 

20. Beheer en management  
 - Onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden onder musea (juridisch, 
cultureel, toeristisch, …) 

 - Aandeel en rol van het vrijwilligerswerk in West-Vlaamse musea 
 - Mogelijke stimulerende rol van vriendenkringen in West-Vlaamse musea 
 - Overzicht van erfgoed in West-Vlaanderen 

 - Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van   
  het erfgoed (naar analogie van de ‘Verbeelding van de Westhoek) 
- Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams erfgoedbeleid 

21. Openbaar bibliotheekwerk 
Gezien de Provincie West-Vlaanderen vanaf 01.01.03 verantwoordelijk is voor het 
streekgericht bibliotheekwerk is de behandeling van volgende onderwerpen 
interessant: 
a.Doelgroepenwerking(eventueel te beperken tot een bepaalde doelgroep bv. 
laaggeschoolden) 
- Onderzoek naar de doelgroepenwerking in de West-Vlaamse bibliotheken 
- Het ontwikkelen van methodieken voor bibliotheken om specifieke doelgroepen te 
bereiken 
b.Bibliotheekgebruik(eventueel op te splitsen naar soort bibliotheek: openbare, 
wetenschappelijke, schoolbibliotheek, …) 
- Onderzoek naar het profiel van de (niet-) gebruiker in de West-Vlaamse bibliotheken 
- Onderzoek naar de klantentevredenheid in de West-Vlaamse bibliotheken 
- Onderzoek naar de spreiding, de bereikbaarheid en het gebruik van het 
bibliotheekaanbod in West-Vlaamse bibliotheken 
c.Bibliotheekmanagement 

- Ontwikkelen van een management informatiesysteem ter ondersteuning van het 
bibliotheekbeheer 
- Ontwikkelen van indicatoren om het bibliotheekverkeer te optimaliseren  
- Onderzoek naar de vormingsnood van en het vormingsaanbod voor 
  bibliotheekpersoneel in de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om gespecialiseerde medewerkers (expertenpool)   
   aan te bieden aan de West-Vlaamse openbare bibliotheken 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om bibliotheekmedewerkers (vervangingspool)  
   aan te bieden bij (tijdelijke, onverwachte, …) personeelstekorten in de West-    
   Vlaamse openbare bibliotheken 
Collectiemanagement! 

- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair erfgoed in de 
West-Vlaamse bibliotheken 
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- Onderzoek naar de mogelijkheden van collectieafspraken tussen West-Vlaamse 
bibliotheken 
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van culturele informatie in de West-  
  Vlaamse bibliotheken 
- Bibliotheeksamenwerking 

- Onderzoek naar de methodieken/modellen/structuren om de samenwerking 
tussen bibliotheken te bevorderen (eventueel uit te breiden naar 
samenwerking met andere culturele, educatieve, maatschappelijke actoren) 

22. Studie omtrent  
- het aanbod van het audiovisueel materiaal, in hoeverre voldoet dit aan de doelstelling 

van de uitleendienst en beantwoordt dit aan de noden van de klant, zowel in kwaliteit 
als in kwantiteit 

- de manier van werken (reserveren, uitlenen, terugbrengen, betalen, …) van de 
uitleenposten 

- naambekendheid, welk beeld heeft de klant van de uitleendienst 
 

Internetontwikkeling en Communicatie 
 
1. Usability: analyse van de gebruiksvriendelijkheid van de webcommunicatie van de 
provincie 
2. Gebruik van internet/intranet in gemeenten in West-Vlaanderen  
3. Net-marketing : communicatieplan voor de promotie van de provinciale website  
4. Onderzoek (intern/extern) naar de mogelijkheid voor het aanbieden van geïntegreerde 
publieke dienstverlening via internet: analyse van het dienstenassortiment 
 
Externe relaties, Europese Programma’s en Gebiedswerking 
 

1. “Gebiedsgerichte werking in de praktijk” 
- beschrijving van een aantal concrete cases in West-Vlaanderen 
- moeilijkheden en voordelen 
- beschouwingen op het vlak van draagvlak voor en door GGW 
- beschouwingen op het vlak van politieke legitimatie 

2. “Begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ in de praktijk” 
- wat ? 
- hoe toegepast ? (bijvoorbeeld op een bepaalde regio) 
- rol van de Vlaamse Bouwmeester 
- aandacht voor participatie ? 
- mogelijkheden tot afdwingbaarheid in het kader van vergunningsverlening:  
onderzoek naleving bepalingen in verordeningen: groenscherm, beeldkwaliteit 

3. Leegstaande hoevegebouwen bedrijfsruimtes 
- inventarisatie van leegstaande hoevegebouwen en bedrijfsruimtes: wat is de 

situatie vandaag, wat zijn de prognoses voor de toekomst ? 
- wat zijn de mogelijkheden voorhergebruik van deze gebouwen ?  

4. Streekidentiteit 
- wat is een streek, wat maakt de identiteit uit van een streek, wat zijn de 

bepalende elementen 
- case: een plattelandsregio uit West-Vlaanderen wordt als case onderzocht: 

uiteindelijke opmaak van een streektypologie, die kan gehanteerd worden bij 
nieuwe projecten en uitdagingen 

5. Bedrijventerreinen op het platteland 
- doorlichting van de bestaande terreinen. Welke evolutie maakten deze 

terreinen door: klopt het resultaat met wat vooropgesteld werd ? Welk soort 
terreinen zitten op die terreinen ?  

- wat leert ons die doorlichting, vooral naar nieuwe terreinen toe, wat zijn de 
knelpunten, mogelijke oplossingen, … 

6. Inventaris van slapende gronden in West-Vlaanderen, of deelregio 
- hoe groot is het aanbod van onbenutte gronden, waar liggen ze, wie is 

eigenaar, wat zijn de plannen ermee ?  
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7.  Analyse agrarisch natuurbeheer in West-Vlaanderen 
- hoeveel landbouwers hebben beheersovereenkomsten ? 
- wat zijn de opbrengsten, lasten, knelpunten ?  

8.  Digitalisering onverharde wegen in West-Vlaanderen op basis van atlas van buurt-                
wegen. 

9.  Uitwerken van een code voor goede recreatie in West-Vlaanderen. Veel mensen 
recreëren in het landelijk gebied op verschillende manieren, een positieve 
gedragscode verzoent gebruikers en inwoners.  

10. Inventarisatie van leegstaande hoevegebouwen en bedrijfsruimtes in de regio Kortrijk: 
wat is de situatie vandaag, wat zijn de prognoses voor de toekomst en wat zijn de 
mogelijkheden voor de herbestemming van deze gebouwen ?  

11. Communicatiestudie voor “Leiestreek hoeveproducten”: het uitwerken van een 
communicatiestrategie om het netwerk “Leiestreek hoeveproducten” beter bekend te 
maken bij de consument gekoppeld aan een casestudie waarbij een 
marketingstrategie uitgewerkt wordt op bedrijfsniveau.  

12. Onderzoek naar de manier waarop vormingswerk een bijdrage kan leveren tot de 
informatieverstrekking en educatie rond natuur en milieu thema’s.  

13. Ontwikkeling van een natuureducatieve koffer voor specifieke doelgroepen (ouderen, 
mensen met een mentale handicap of mensen met een visuele handicap), 
vertrekkende van de bestaande natuureducatieve koffers en beschikbare 
veldwerkmaterialen van de provincie.  

14. Uitwerken van educatieve initiatieven t.b.v. scholen voor een nader te bepalen 
museum in de Leiestreek, rekening houdend met de leefwereld van kinderen en de 
leerdoelstellingen van het lager onderwijs. Daarbij kan vertrokken worden van de 
leerdoelstellingen van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in 2003 naar de 
educatieve werking van musea in de Leiestreek.  

15. Detailstudie over één of meerdere beeldbepalende industriële gebouwen in de 
Leiestreek met historisch belang voor de streek.  

16. Socio-culturele studie omtrent de toekomstkansen voor heemkunde. Heemkunde is 
een uitstervend fenomeen. Als we de kennis willen behouden en verder uitgediept 
willen zien, moet er dringend jong bloed binnengehaald worden. Dit ligt echter niet zo 
voor de hand. Deze studie gaar dieper in op deze problematiek.  

17. Onderzoek naar de wenselijkheid en de uitwerking van een regionaal erfgoeddepot in 
de regio Kortrijk.  

18. Analyse van het culturele erfgoed en het erfgoedbeleid in de regio Kortrijk.  
19. Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en 

afstemming van de landbouwcollecties in West-Vlaanderen.  
20. Onderzoek naar mogelijk regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen. 
21. Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van het 

erfgoed (naar analogie van de “Verbeelding van de Westhoek”) 
22. Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams Erfgoedbeleid. 
23. Onderzoek naar het profiel en toeristisch – recreatief gedrag van deelnemers aan 

(internationale) beurzen in de Leiestreek. 
24. Tevredenheidsonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek. 
25. Onderwijs van het Nederlands in de grenszone. 
26. Onderzoek van de impact van het Interreg-programma op de grensregio+. 
27. Studie naar de mogelijkheden van een juridisch statuut voor de grensoverschrijdende 

regio.  
28. Samenbrengen / op elkaar afstemmen van het kaartmateriaal (waterlopen, 

hydraulische netwerken) aan beide zijden van de grens (Vlaanderen-Noord-Frankrijk) 
29. Onderzoekswerk- studiewerk omtrent het samenwerkingsplatform tussen West- 

Vlaanderen en Duinkerke. 
30. Toestand en evolutie van onderwijs in Nederland en Noord-Frankrijk 
31. Twintig jaar decentralisatie in Frankrijk 
32. De immobiliënmarkt aan de kust 
- beschrijving 
- aandachtspunten: 

- druk op de woningmarkt voor de permanente kustbewoners 
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- klasseringbeleid met voor- en nadelen 
- de instelling van beschermde ‘hotelzones’ 
- voorstellen van beleidsmaatregelen ter remediëring 

33. Leefbaarheid in West-Europese kustregio’s 
34. Onderzoek naar de oorzaken van de lagere sterfteleeftijd in kustregio’s in Zuid- 

Engeland, Vlaanderen en Frankrijk 
35. Toekomst van de visserijsector 
36. Studie rond de geschiedenis van oude scheepswerven in West-Vlaanderen: 

inventarisatie, evolutiebeschrijvingen en (eventueel) actuele mogelijkheden rond 
gebruik (bijvoorbeeld voor renovatie en authentieke schepen) en ontsluiting voor het 
publiek: ook de technische aspecten zouden kunnen behandeld worden: hoe werkte 
het allemaal of bijvoorbeeld ook hoe functioneerde de sector (georganiseerd, 
concurrentie, economisch belang,…) 

37. Studie rond de geschiedenis (of bepaalde periode(s) uit die geschiedenis) van de 
visserij aan de West-Vlaamse kust (strandvisserij en zeevisserij) 

38. Hotelbeschermingszones aan de kust 
- analyse van situatie nu en evolutie 
- hotelbeschermingszones: de praktijk in het buitenland 
- analyse van toepassingsmogelijkheden aan de kust 
- voorstel voor een concrete aanpak terzake 

39. Een analyse maken van de actoren aan de kust die een betrokkenheid hebben bij 
kustbeheer. Gekoppeld hieraan: opmaken van een analyse over de belangen, de rol en 
de bezorgdheden van de burgers, de NGO’s en het bedrijfsleven inzake kustbeheer. 

40. Onderzoek naar de slaagkans voor manuele strandreiniging aan de Belgische kust. 
Analyse van de effecten, reacties van betrokkenen (gemeenten, strandbezoekers, 
technische diensten) en de impact.  

41. Vergelijkende studie van standpunt/attitude/maatregelen t.o.v. klimaatverandering 
van verschillende Europese landen.  

42. De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met de 
nieuwe toegetreden Europese lidstaten.  

43. De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen met 
China 

44. De impact van de Europese regelgeving op de lokale besturen.  
45. Analyse binnenhavens in de provincie West-Vlaanderen, inzake logistiek en 

economische performantie 
46. Analyse exportgebonden sectoren in de provincie West-Vlaanderen 
47. Analyse klassieke transportsector in de provincie West-Vlaanderen 
48. Analyse van de meubelsector, met aanduiding van import- en exportprofiel 
49. Analyse van de sector van de binnenhuisdecoratie, inclusief import- en exportprofiel 
50. Analyse visverwerkende industrie in West-Vlaanderen, inclusief aanvoer en doorvoer 
51. Analyse van de groenteteelt en groenteverwerkende industrie in de Provincie West-

Vlaanderen 
52. Analyse van de veeteelt en de vleesverwerkende industrie in de provincie, import- en 

exportprofiel 
53. Analyse van de multimedia-sector, de film- en de beeldindustrie in de provincie West-

Vlaanderen met aanduiding van netwerken, specialisaties en strategieën 
54. Analyse onderzoekscentra en kenniscentra in de provincie West-Vlaanderen, met 

aanduiding van (interne en externe) netwerken, specialisaties en toekomstige 
strategieën.  

55. Analyse relatie kenniscentra en industrie in de provincie West-Vlaanderen 
56. Analyse van kapitaalaanbod in de provincie West-Vlaanderen 
57. Analyse internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoekscentra in West-

Vlaanderen (ad hoc en strategisc) 
58. Onderzoek naar de mogelijkheid tot het aantrekken van transport-integrators in de 

provincie West-Vlaanderen 
59. Analyse van de bestaande European Distribution Centra in de provincie West-

Vlaanderen.  
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60. Onderzoek naar de verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van 
verse vis 

61. Onderzoek naar verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van 
verse groenten.  

62. Onderzoek naar verbetering van imago West-poort als logistieke hub voor aanvoer en 
doorvoer; versterking positie t.a.v. Zuideuropese en Franse markt. 

63. Onderzoek naar verbetering van de positie van de provincie West-Vlaanderen als 
distributieplatform. 

64. Onderzoek naar impact van multimodaal platform Dourges op de transportstromen 
van en naar West-Vlaanderen 

65. Ontwikkeling cruise-industrie in de havens van Zeebrugge/Oostende, inclusief 
hinterlandontsluiting  

66. Analyse van de sociaal – economische waarde van de jachthavens en de gerelateerde 
dienstverlening en industrie in de provincie West-Vlaanderen  

  
 
68. Provinciale commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 
studiebeurzen 2004 - 2005. 
 
Vl. Gem. - dienst 5 
 
Brugge, 7september 2004 
 
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 
 
 

STUDIEBEURZEN TE BEGEVEN STUDIEBEURZEN 
 
De Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de 
belanghebbende 
dat de volgende beurzen  voor het schooljaar 2004-2005 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. 
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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 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: 
 
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. 
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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 
2004. 
 
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. 
 
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.        
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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 2004 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 2004-2005 doen. 
 
Namens de Provinciale Commissie 
De secretaris      De voorzitter 
(get.) C.Catry      (get.) G.Roets-Denolf    
 
 
69.Omzendbrief BA-2004/05 betreffende instructies voor het opstellen van de 
begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2005 van de gemeenten en de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Referte : Vl. Gem. II/1/04/990 
 
Brugge, 15 september 2004 
 
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 Binnenlandse Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2004/5 van 27 augustus 2004 
betreffende de instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en 
meerjarenplannen voor 2005 van de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk 
Welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van  15 september  2004. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
Paul Breyne, 
Gouverneur 
 
 
70. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 
verpleegdag. 
 
Referte : Vl Gem. A/04/991/209-3dos 
 
Brugge, 15 ssseptember 2004 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu, heb ik de eer u de aangepaste lijst met wijzigingen (verbeterde versie) mee te 
delen die voor diverse instellingen moeten aangebracht worden vanaf 1 juli 2004. 
 
Hoogachtend 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
Erk Benaming P.NR. Plaats Prijs 

per 
dag 

B7/B8 Deel 
Staat 

Deel VI 

 Antwerpen       
 Acute       
100 St.-Vincentiusziekenhuis 2018 Antwerpen 283  65 218 
9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 Antwerpen 368 13 94 274 
231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen 2060 Antwerpen 215 7 54 161 
682 Fusieziekenhuis Monica 2100 Deurne 234  53 180 
317 A.Z. Jan Palfijn -Gallifort 2170 Merksem 217  50 167 
308 Sint-Elisabethziekenhuis 2200 Herentals 237  54 183 
63 Sint-Elisabethziekenhuis 2300 Turnhout 231  53 178 
90 A.Z. Sint-Jozef 2300 Turnhout 227  52 175 
536 A.Z. Sint-Jozef 2390 Malle 207  47 160 
102 Heilig Hartziekenhuis 2400 Mol 241  55 186 
709 A.Z. Sint-Dimpna 2440 Geel 265  60 205 
97 Heilig Hartziekenhuis 2500 Lier 242  55 187 
99 A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus 2610 Wilrijk 325  74 251 
300 Universitair Ziekenhuis 2650 Edegem 430 66 149 280 
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26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten 2800 Mechelen 248  57 192 
55 Dodoensziekenhuis A.V. 2800 Mechelen 201 3 48 153 
689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden 259  59 200 
314 A.Z. Heilige Familie 2840 Reet 253  58 196 
104 Sint-Jozefkliniek 2880 Bornem 251  57 194 
710 Algemeen Ziekenhuis Klina 2930 Brasschaat 263  60 203 
 Brandwonden       
231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen 2060 Antwerpen 1023  233 790 
 Geriatrie       
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde 2050 Antwerpen 

Linkeroever 
144  33 111 

 Psychiatrische       
939 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 2440 Geel 252  57 195 
936 Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen 2530 Boechout 185  42 143 
970 Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis 2570 Duffel 170  39 131 
902 Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus 2640 Mortsel 171  39 132 
937 Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 2980 Zoersel 165  38 127 
 Pallatief       
9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 Antwerpen 393  90 304 
231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen 2060 Antwerpen 390  89 301 
63 Sint-Elisabethziekenhuis 2300 Turnhout 411  94 318 
97 Heilig Hartziekenhuis 2500 Lier 393  89 303 
99 A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus 2610 Wilrijk 396  90 306 
26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten 2800 Mechelen 403  92 312 
241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat 410  93 317 
710 Algemeen Ziekenhuis Klina 2930 Brasschaat 390  89 301 
 Specialiteit       
659 APRA-Kliniek 2000 Antwerpen 205  47 158 
189 Joods Geriatrisch Centrum 2018 Antwerpen 143  33 110 
9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim 2020 Antwerpen 248  56 191 
236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde 2050 Antwerpen 

Linkeroever 
149  34 115 

231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen 2060 Antwerpen 137  31 106 
682 Fusieziekenhuis Monica 2100 Deurne 150  34 116 
317 A.Z. Jan Palfijn -Gallifort 2170 Merksem 130  30 100 
308 Sint-Elisabethziekenhuis 2200 Herentals 244  56 189 
46 Verpleeginrichting De Dennen 2390 Malle 145  33 112 
97 Heilig Hartziekenhuis 2500 Lier 192  44 149 
26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten 2800 Mechelen 199  45 154 
689 Imeldaziekenhuis 2820 Bonheiden 201  46 155 
241 Kliniek De Mick 2930 Brasschaat 164  37 127 
88 Verpleegtehuis Joostens 2980 Zoersel 112  26 87 
 Waals Brabant       
 Acute       
43 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies 262 5 63 199 
346 C.H. de Tubize-Nivelles 1400 Nivelles 227  52 176 
 Psychiatrische       
912 Centre Neurologique William Lennox 1340 Ottignies 262  60 203 
949 Les Feux Follets 1367 Huppaye 295  67 228 
700 Clinique Dr. Derscheid 1410 Waterloo 194  44 150 
923 Association "Le Domaine" 1420 Braine-l 

Alleud 
186  42 144 

915 La  Petite  Maison 1450 Chastre 393  89 303 
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 Pallatief       
413 Clinique Champ Ste-Anne 1300 Wavre 403  92 311 
43 Clinique Saint-Pierre 1340 Ottignies 395  90 305 
 Specialiteit       
413 Clinique Champ Ste-Anne 1300 Wavre 150  34 116 
700 Clinique Dr. Derscheid 1410 Waterloo 138  31 107 
 Brussel       
 Acute       
76 Hôpital universitaire Saint-Pierre 1000 Bruxelles 428 28 119 309 
79 Institut Jules Bordet 1000 Bruxelles 479 25 129 350 
110 Algemene Kliniek Sint-Jan 1000 Brussel 261 7 65 196 
77 Hôpital Brugmann 1020 Laken 331 19 90 241 
150 H.U.D.E.R.F. 1020 Laken 645 25 166 479 
87 Hôpitaux d'IRIS Sud 1040 Etterbeek 266 8 66 200 
406 Clinique Universitaire Erasme 1070 Anderlecht 391 57 133 258 
723 Clinique Ste-Anne St-Rémi St-Etienne 1070 Anderlecht 295 7 73 222 
547 Hôpital Français - César de Paepe 1082 Berchem-

Sainte-
Agathe 

242 7 60 181 

143 Academisch Ziekenhuis V.U.B. 1090 Jette 434 64 148 285 
111 asbl Clinique de l'Europe 1180 Uccle 265  61 205 
332 A.s.b.l.   C.H.I.R.E.C. 1180 Uccle 269  61 208 
403 Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 Woluwe-

Saint-
Lambert 

484 71 165 319 

 Geriatrie       
408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles 102  23 78 
38 Psychogeriatrisch Centrum 1080 Molenbeek-

Saint-Jean 
172  39 133 

404 Hôpital Albert Laurent 1080 Molenbeek-
Saint-Jean 

193  44 149 

53 Magnolia 1090 Jette 138  31 106 
51 Centre Médical Gériatrique 1200 Woluwe-

Saint-
Lambert 

104  24 81 

 Psychiatrische       
946 C.H. Jean Titeca 1030 Schaarbeek 205  47 158 
976 Clinique Sanatia 1050 Ixelles 140  32 108 
997 Psychosociaal Centrum Sint-Alexius 1050 Ixelles 190  43 147 
980 L'Equipe 1070 Anderlecht 359  82 277 
926 Clinique Sans Souci 1090 Jette 187  43 145 
916 Le Bivouac 1180 Uccle 66  15 51 
927 Parhélie 1180 Uccle 405  92 313 
935 La Ramée 1180 Uccle 229  52 177 
948 Clinique Fond'Roy 1180 Uccle 192  44 148 
 Pallatief       
76 Hôpital universitaire Saint-Pierre 1000 Bruxelles 416  95 321 
110 Algemene Kliniek Sint-Jan 1000 Brussel 418  95 323 
77 Hôpital Brugmann 1020 Laken 391  89 302 
87 Hôpitaux d'IRIS Sud 1040 Etterbeek 398  91 307 
111 asbl Clinique de l'Europe 1180 Uccle 392  89 303 
 Specialiteit       
408 Institut Pachéco 1000 Bruxelles 233  53 180 
77 Hôpital Brugmann 1020 Laken 197  45 152 
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83 Résidence Heysel Brugmann 1020 Laken 260  59 201 
539 Centre de Trauma. et de Réadaptation 1020 Laken 262  60 202 
87 Hôpitaux d'IRIS Sud 1040 Etterbeek 181  41 139 
406 Clinique Universitaire Erasme 1070 Anderlecht 365  83 282 
38 Psychogeriatrisch Centrum 1080 Molenbeek-

Saint-Jean 
154  35 119 

404 Hôpital Albert Laurent 1080 Molenbeek-
Saint-Jean 

47  11 36 

547 Hôpital Français - César de Paepe 1082 Berchem-
Sainte-
Agathe 

257  59 199 

53 Magnolia 1090 Jette 120  27 92 
111 asbl Clinique de l'Europe 1180 Uccle 233  53 180 
403 Cliniques Universitaires Saint-Luc 1200 Woluwe-

Saint-
Lambert 

202  46 156 

 Hainaut       
 Acute       
27 C.H. Notre Dame Reine Fabiola 6000 Charleroi 299 4 71 228 
718 C.H.U.  De Charleroi 6000 Charleroi 317 4 75 242 
409 Clinique Notre-Dame de Grâce 6041 Gosselies 267 5 64 203 
10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly 292 8 72 220 
325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-

le-Tilleul 
451 4 106 345 

249 Centre de Santé des Fagnes 6460 Chimay 266 5 64 202 
254 Hôpital Ambroise Paré 7000 Mons 257 5 63 194 
266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies 7000 Mons 266 1 61 205 

7 Centre Hospitalier de la Haute Senne 7060 Soignies 269 1 62 208 
96 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière 242 4 58 184 
146 Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes 7100 Haine-

Saint-Paul 
297 1 68 229 

410 A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité 
Chrétienne 

7301 Hornu 221 8 57 164 

8 Réseau Hospitalier de la Médecine sociale 7331 Baudour 214 1 49 165 
71 Clinique Notre-Dame 7500 Tournai 212  48 163 
534 Centre Hospitalier Régional de Tournai 7500 Tournai 230 1 53 177 
247 C.H. de Mouscron 7700 Mouscron 264  60 204 
 Brandwonden       
10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly 1085  247 838 
 Psychiatrische       
941 Hôpital de Jour 6001 Marcinelle 339  77 262 
951 Hôp. Psych du Chênes aux Haies 7000 Mons 166  38 128 
904 Centre Psych. St-Bernard 7170 Manage 156  36 121 
974 Hôp. Psych. "Les Marronniers" 7500 Tournai 155  35 120 
922 Clinique Neuro-Psychiatrique 7603 Bon-

Secours 
154  35 119 

905 Institut Psychiatrique St Charles 7620 Wez-
Velvain 

157  36 121 

950 Inst. Psych. St-Jean de Dieu 7900 Leuze-en-
Hainaut 

138  31 107 

 Pallatief       
10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly 383  87 295 
325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-

le-Tilleul 
388  88 299 
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254 Hôpital Ambroise Paré 7000 Mons 422  96 326 
266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies 7000 Mons 416  95 322 
721 Maison Marie Immaculée 7063 Neufvilles 469  107 362 
71 Clinique Notre-Dame 7500 Tournai 427  97 329 
534 Centre Hospitalier Régional de Tournai 7500 Tournai 387  88 299 
 Specialiteit       
27 C.H. Notre Dame Reine Fabiola 6000 Charleroi 216  49 167 
718 C.H.U.  De Charleroi 6000 Charleroi 296  67 229 
409 Clinique Notre-Dame de Grâce 6041 Gosselies 183  42 142 
10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR 6060 Gilly 248  56 191 
325 C.H.U. A. Vésale 6110 Montigny-

le-Tilleul 
153  35 118 

254 Hôpital Ambroise Paré 7000 Mons 146  33 113 
266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies 7000 Mons 209  48 162 
7 Centre Hospitalier de la Haute Senne 7060 Soignies 473  108 366 
96 C.H.U. Tivoli 7100 La Louvière 249  57 192 
146 Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes 7100 Haine-

Saint-Paul 
115  26 89 

410 A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité 
Chrétienne 

7301 Hornu 201  46 155 

8 Réseau Hospitalier de la Médecine sociale 7331 Baudour 346  79 267 
534 Centre Hospitalier Régional de Tournai 7500 Tournai 150  34 116 
247 C.H. de Mouscron 7700 Mouscron 189  43 146 
 Liège       
 Acute       
152 Les Cliniques Saint-Joseph 4000 Liège 254  58 196 
158 Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth 4000 Rocourt 303  69 234 
412 C.H.R. de la Citadelle 4000 Liège 314 1 73 241 
707 C.H.U de Liège 4000 Liège 370 43 118 252 
23 Clinique André Renard 4040 Herstal 234 7 59 175 
42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye 4100 Seraing 220 1 51 169 
68 Centre Hospitalier Hutois 4500 Huy 236 1 54 182 
15 Hôpital Saint-Nicolas 4700 Eupen 272  62 210 
257 Clinique St-Joseph 4780 Sankt-Vith 258 1 59 199 
20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle 4800 Verviers 252  58 194 
4 Clinique Reine Astrid 4960 Malmédy 199  46 154 
 Brandwonden       
707 C.H.U de Liège 4000 Liège 1184  270 914 
 Geriatrie       
37 Les Cliniques de l'IPAL 4000 Liège 259  59 200 
 Psychiatrische       
925 Clinique Notre-Dame des Anges 4000 Glain 174  40 134 
964 Hôp. de Jour "La Clé" 4000 Liège 117  27 90 
972 Centre Hospitalier Psych. "Petit Bourgogne" 4000 Liège 214  49 165 
954 Clin. Psych. Frères Alexiens 4841 Henri-

Chapelle 
171  39 132 

908 Centre Hospitalier Spécialisé "L'Accueil" 4990 Lierneux 172  39 133 
 Pallatief       
37 Les Cliniques de l'IPAL 4000 Liège 447  102 345 
152 Les Cliniques Saint-Joseph 4000 Liège 403  92 311 
42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye 4100 Seraing 423  96 326 
722 MRS St-Joseph 4850 Moresnet 429  98 332 
 Specialiteit       
37 Les Cliniques de l'IPAL 4000 Liège 160  36 123 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 11 – 24 september 2004   
 

239

239

152 Les Cliniques Saint-Joseph 4000 Liège 302  69 233 
412 C.H.R. de la Citadelle 4000 Liège 398  91 307 
707 C.H.U de Liège 4000 Liège 347  79 268 
42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye 4100 Seraing 258  59 199 
242 Centre Neurologique 4557 Fraiture 182  41 141 
15 Hôpital Saint-Nicolas 4700 Eupen 178  40 137 
20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle 4800 Verviers 152  35 118 
 Limburg       
 Acute       
159 A.Z. Salvator - St.-Ursula 3500 Hasselt 229  52 177 
243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 3500 Hasselt 291  66 225 
714 Sint-Franciskusziekenhuis 3550 Heusden-

Zolder 
272  62 210 

371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk 317  72 245 
717 Ziekenhuis Maas en Kempen 3680 Maaseik 268  61 207 
716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius 3700 Tongeren 247  56 191 
715 Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo 3800 Sint-

Truiden 
249 1 57 192 

719 Mariaziekenhuis Noord-Limburg 3920 Lommel 241  55 186 
 Psychiatrische       
989 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk 3600 Genk 583  133 451 
909 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 

"Daelwezeth" 
3621 Rekem 151  34 117 

952 Medisch Centrum Sint-Jozef 3740 Bilzen 163  37 126 
953 Psychiatrisch Ziekenhuis " Sancta Maria" 3800 Sint-

Truiden 
185  42 143 

991 Psychiatrisch Centrum "Ziekeren" 3800 Sint-
Truiden 

175  40 135 

 Pallatief       
243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 3500 Hasselt 388  88 300 
371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk 457  104 353 
716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius 3700 Tongeren 407  93 314 
719 Mariaziekenhuis Noord-Limburg 3920 Lommel 392  89 303 
 Specialiteit       
159 A.Z. Salvator - St.-Ursula 3500 Hasselt 186  42 143 
243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. 3500 Hasselt 178  41 137 
371 Ziekenhuis Oost-Limburg 3600 Genk 140  32 108 
717 Ziekenhuis Maas en Kempen 3680 Maaseik 229  52 177 
716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius 3700 Tongeren 220  50 170 
715 Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo 3800 Sint-

Truiden 
328  75 253 

116 M.S.- en revalidatiecentrum 3900 Overpelt 169  39 131 
 Luxembourg       
 Acute       
246 Clinique du sud Luxembourg 6700 Arlon 284  65 219 
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 6800 Libramont-

Chevigny 
258 1 59 199 

164 Intercommunale hospitalière  Famène 
Ardenne  Condroz 

6900 Marche-en-
Famenne 

231 1 53 178 

 Psychiatrische       
985 Inst. Neuro-Psych. "La Clairière" 6880 Bertrix 182  41 140 
 Pallatief       
246 Clinique du sud Luxembourg 6700 Arlon 410  93 317 
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 6800 Libramont-

Chevigny 
447  102 345 
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 Specialiteit       
246 Clinique du sud Luxembourg 6700 Arlon 169  39 131 
168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 6800 Libramont-

Chevigny 
184  42 142 

 Namur       
 Acute       
6 C.H.R de Namur 5000 Namur 294  67 227 
166 Clinique Ste-Elisabeth 5000 Namur 300  68 232 
706 Clinique Saint-Luc 5004 Bouge 210  48 162 
103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais 226 1 52 174 
264 C. H. de Dinant 5500 Dinant 243 5 59 184 
39 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 5530 Yvoir 418 47 132 286 
 Psychiatrische       
955 Inst. Psych. Beau Vallon 5002 Saint-

Servais 
156  36 121 

986 Inst. Psych. Saint-Martin 5100 Dave 157  36 121 
938 Centre Psychiatrique "Les Goélands" 5190 Spy 460  105 356 
 Pallatief       
720 Foyer Saint-François 5000 Namur 460  105 356 
103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais 398  91 307 
 Specialiteit       
103 C.H. du Val de Sambre 5060 Auvelais 217  49 168 
264 C. H. de Dinant 5500 Dinant 327  74 252 
39 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne 5530 Yvoir 379  86 293 
 Oost-Vlaanderen       
 Acute       
17 A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef 9000 Gent 250  57 193 
290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent 251  57 194 
670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent 412 53 135 278 
713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 9000 Gent 234 1 54 180 
256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas 229  52 177 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse 296  67 229 
265 Stadskliniek 9160 Lokeren 216  49 167 
12 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermon

de 
228  52 176 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst 291  66 225 
176 fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 

Ziekenhuis A.V. 
9300 Aalst 235  54 182 

550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 Ronse 341  78 263 
217 A.Z. Sint-Elisabeth 9620 Zottegem 275  63 212 
170 Auroraziekenhuis A.V. 9700 Oudenaarde 215 1 49 165 
134 Sint-Vincentiusziekenhuis 9800 Deinze 262  60 203 
222 H. Hartkliniek 9900 Eeklo 255  58 197 
 Brandwonden       
670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent 1015  231 784 
 Psychiatrische       
900 Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain 9000 Gent 187  43 145 
958 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo 9000 Gent 99  23 76 
930 PZ Sint-Camillus 9051 Sint-Denijs-

Westrem 
151  34 117 

978 Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist 9060 Zelzate 203  46 157 
959 Psychiatrisch Centrum " Caritas" 9090 Melle 213  49 165 
918 Psychiatrisch Ziekenhuis en 

Revalidatiecentrum Sint-Hiëronymus 
9100 Sint-Niklaas 193  44 149 
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960 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia 9100 Sint-Niklaas 192  44 148 
988 Psychiatrisch Ziekenhuis "Zoete Nood Gods" 9340 Lede 180  41 139 
911 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus 9620 Zottegem 138  31 106 
914 Kliniek "De Pelgrim" 9860 Oosterzele 215  49 166 
956 Psychiatrisch Centrum Sint-Jan 9900 Eeklo 151  34 116 
992 Psychiatrisch Centra Sleidinge 9940 Sleidinge 167  38 129 
 Pallatief       
290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent 375  85 289 
670 Universitair Ziekenhuis 9000 Gent 399  91 308 
713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 9000 Gent 396  90 305 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse 382  87 295 
12 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermon

de 
369  84 285 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst 495  113 382 
176 fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 

Ziekenhuis A.V. 
9300 Aalst 400  91 309 

550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 Ronse 399  91 308 
 Specialiteit       
290 A.Z. St.-Lucas 9000 Gent 160  36 124 
713 A.Z. Jan Palfijn - Gent 9000 Gent 196  45 151 
256 A.Z. Waasland 9100 Sint-Niklaas 189  43 146 
595 A.Z. Maria Middelares 9140 Temse 187  43 145 
12 A.Z. St.-Blasius 9200 Dendermon

de 
134  30 103 

126 O.L.Vrouwziekenhuis 9300 Aalst 170  39 131 
176 fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 

Ziekenhuis A.V. 
9300 Aalst 182  42 141 

550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid 9600 Ronse 224  51 173 
170 Auroraziekenhuis A.V. 9700 Oudenaarde 186  42 144 
95 S.V. Medisch Sociale Intercommunale 

Vereniging Lemberge 
9820 Merelbeke 137  31 106 

216 Verpleeginrichting Veilige Have 9880 Aalter 175  40 135 
 Vlaams Brabant       

 Acute       
106 Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 

Koningin 
1500 Halle 201  46 155 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde 261  59 202 
108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 3000 Leuven 250  57 193 
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. 3000 Leuven 451 58 147 303 
712 Algemeen Ziekenhuis Diest 3290 Diest 237  54 183 
109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen 182  41 140 
 Brandwonden       
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. 3000 Leuven 1023  233 790 
 Psychiatrische       
944 Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius 1850 Grimbergen 204  46 157 
907 Psycho-Geriatrisch Centrum 3000 Leuven 156  36 121 
931 Nakuurhome Papiermoleken, campus 

Emmaüsgebouw 
3000 Leuven 133  30 103 

934 Psycho-Sociaal Centrum 3000 Leuven 183  42 141 
945 Universitair Psychiatrisch Centrum  "Salve 

Mater", campus Sint-Pieter 
3000 Leuven 322  73 249 

943 Universitair Centrum Sint-Jozef 3070 Kortenberg 188  43 145 
942 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael 3290 Diest 210  48 162 
947 Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen 3300 Tienen 192  44 148 
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975 Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-
Kamillus 

3360 Bierbeek 199  45 154 

 Pallatief       
106 Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 

Koningin 
1500 Halle 413  94 319 

204 A.Z. Jan Portaels 1800 Vilvoorde 416  95 321 
108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 3000 Leuven 390  89 301 
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. 3000 Leuven 382  87 295 
 Specialiteit       
106 Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 

Koningin 
1500 Halle 314  72 243 

499 Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke Instelling 1602 Vlezenbeek 329  75 254 
693 Nationaal Multiple Sclerose Centrum 1820 Melsbroek 217  49 167 
108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart 3000 Leuven 145  33 112 
322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. 3000 Leuven 251  57 194 
66 Psychogeriatrisch Centrum 3120 Tremelo 158  36 122 
109 A.Z. H. Hart 3300 Tienen 141  32 109 
 West-Vlaanderen       
 Acute       
49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. 8000 Brugge 312  71 241 
392 Kliniek Onze-Lieve-Vrouw ter Linden 8300 Knokke 260  60 201 
140 Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef 8310 Assebroek 247  56 191 
32 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele 247 1 57 190 
67 Ziekenhuis Henri Serruys 8400 Oostende 270 4 65 205 
525 A.Z. Damiaan Oostende 8400 Oostende 227 1 52 174 
396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe 8500 Kortrijk 266  61 206 
310 Sint-Augustinuskliniek 8630 Veurne 257  59 198 
395 Sint-Andriesziekenhuis 8700 Tielt 223  51 172 
397 Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 8790 Waregem 218  50 169 
2 Stedelijk Ziekenhuis 8800 Roeselare 273  62 211 
117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis 8800 Roeselare 286  65 221 
378 Sint-Rembertziekenhuis 8820 Torhout 253  58 195 
124 Sint-Jozefkliniek 8870 Izegem 223  51 172 
57 Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 Ieper 221  51 171 
 Geriatrie       
58 Revalidatiecentrum Ten Bos 8870 Izegem 150  34 116 
 Psychiatrische       
987 Psychotherapeutisch Centrum "Rustenburg" 8000 Brugge 215  49 166 
963 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Sint-

Andries 
173  39 134 

528 Kliniek Heilige Familie 8500 Kortrijk 218  50 169 
982 Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus 8730 Beernem 173  39 133 
901 Kliniek Sint-Jozef 8740 Pittem 215  49 166 
961 Psychiatrisch Centrum Heilig Hart 8900 Ieper 149  34 115 
962 Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw 

van Vrede 
8930 Menen 149  34 115 

 Pallatief       
49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. 8000 Brugge 381  87 295 
525 A.Z. Damiaan Oostende 8400 Oostende 390  89 301 
396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe 8500 Kortrijk 382  87 295 
117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis 8800 Roeselare 378  86 292 
57 Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman 8900 Ieper 399  91 308 
 Specialiteit       
49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. 8000 Brugge 185  42 143 
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140 Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef 8310 Assebroek 230  52 178 
32 Elisabeth Ziekenhuis 8340 Sijsele 191  44 148 
679 Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie 8400 Oostende 162  37 125 
396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe 8500 Kortrijk 174  40 135 
31 Verpleegtehuis Godtsvelde 8610 Kortemark 150  34 116 
676 Koningin Elisabeth Instituut 8670 Oostduinker

ke 
149  34 115 

397 Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes 8790 Waregem 219  50 169 
117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis 8800 Roeselare 196  45 151 
58 Revalidatiecentrum Ten Bos 8870 Izegem 119  27 92 
649 Sint-Janshospitaal 8940 Wervik 158  36 122 
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71. Consulaat: Italiaanse Republiek 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-PG 
 
Brugge, 27 september 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 
De heer Tomaso Pietro MARCHEGIANI  benoemd is tot Consul van de Italiaanse Republiek 
met als consulair ressort de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, 
Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk 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 
 
 
 
72. Consulaat:  Republiek Filippijnen 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2004-PG 
 
Brugge, 29 september 2004. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 
De heer Antonio A. GUANSING  benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Filippijnen te 
Antwerpen met als consulair ressort de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen en Limburg. 
 
De gemeentebesturen worden verzocht de vernoemde persoon in de uitoefening van zijn 
functie maximaal te ondersteunen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
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73. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
 
Federale afdeling Riddersstraat,  DPV/VB – Nr. P/B/2004/1A 
 
Brugge, 8 oktober 2004 
 
Ter kennisgeving aan de leden van de bestendige deputatie. 
 
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 
opgesomde gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van permanente aard 
bekendgemaakt. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur, 
 
Paul  BREYNE 
 
 
 
 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

Alveringem Algemeen schoolreglement van de gemeentelijke basisschool te 
Alveringem – aanpassing 
 

27.05.2004 

Ardooie Politiereglement om het gebruik van vogelschrikkannonnen te 
beperken om schade aan gewassen te voorkomen 
 

28.06.2004 

Beernem Huishoudelijk reglement betreft  het ontmoetingscentrum “De 
Kleine Beer” 
 

26.01.2004 

Blankenberge Verordening op het privatief gebruik van de openbare weg 
 

20.01.2004 

Blankenberge Verordening op het ophalen van huisvuil en andere afvalstoffen : 
wijziging en coördinatie 
 

23.03.2004 

Blankenberge Verordening op het vissen van op de pier 
 

23.03.2004 

Bredene Algemeen politiereglement – hoofdstuk 8 : strand en duinen 
afdeling 8.1. baden en zonnebaden, artikel 8.1.16 beoefenen van 
de kite-sport – wijziging 
 

19.12.2003 

Bredene Algemeen politiereglement – hoofdstuk 9 – preventiemaatregelen 
afdeling 9.2 . – het houden en laten rondlopen van honden  
afdeling 9.3. rijdieren, ruiters en motorvoertuigen  : wijziging 
 

08.03.2004 

Brugge Verordening betreffende het vissen in de stadsreien en in de 
vijvers van de stedelijke domeinen 
 

27.01.2004 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 12 – 8 oktober 2004   

247

247

Brugge Openbaar groen – algemeen reglement op de toegankelijkheid  
voor het publiek van de stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor en 
Chartreuzinnenbos 
 

29.06.2004 

Brugge Openbaar groen – algemeen reglement op de toegankelijkheid 
voor het publiek van het stedelijk natuurgebied Gemene 
Weidebeek 
 

29.06.2004 

Deerlijk Gemeentelijk algemeen politiereglement : hoofdstuk V : speel en 
sportterreinen – aanpassing 
 

08.07.2004 

De Haan Actualisering van het algemeen gemeentelijk politiereglement 
m.b.t. het gebruik van de begrippen “lokale politie” en “federale 
politie” 
 

04.03.2004 

De Panne Algemeen reglement betreft het ter beschikking stellen van het 
gemeentelijk feestmateriaal – hervaststelling 
 

04.05.2004 

De Panne Algemeen reglement betreft het ter beschikking stellen van het 
gemeentelijk infrastructuur – hervaststelling 
 

04.05.2004 

De Panne Algemeen reglement.  Afdeling 19 : strand en duinen.  
Artikel 165 bis : “verbod tot vliegeren op het strand” 
 

04.05.2004 

De Panne Algemeen reglement.  Afdeling 20 : strandcabines.  Wijziging 
artikels 157 t.e.m. 170 
 

04.05.2004 

Harelbeke Gemeentelijk gebruiksreglement.  Wijziging 
 

15.12.2003 

Harelbeke Gemeentelijk gebruiksreglement.  Wijziging 
 

19.07.2004 

Ieper Aanpassing reglement voor het plaatsen van terrassen 
 

01.03.2004 

Ieper Aanvulling van het reglement voor het plaatsen van terrassen 
 

05.04.2003 

Izegem Reglement van inwendig bestuur op de openbare markten 
 

29.03.2004 

Izegem Wijziging van het algemeen reglement op het ontlenen van 
stadsmaterieel 
 

05.07.2004 

Knokke-Heist Verordening houdende het verbod tot uitbating van de instelling 
“Scoop” als dansgelegenheid en een beperking van een aantal 
aanwezigen tot 50 personen indien de zaak wordt uitgebaat als 
een eenvoudige drankgelegenheid 

06.08.2004 

Koekelare Algemeen politiereglement betreft huishoudelijke afvalstoffen en 
vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 
 

29.03.2004 

Koksijde Algemeen reglement – hoofstuk 19 : plankzeilen, kitesurfen en 
pleziervaart – hervaststelling 
 

14.06.2004 

Kortemark Wijziging reglement op het gebruik van het mobiel podium 
 
 
 

02.03.2004 
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Langemark-
Poelkapelle 

Wijziging van het algemeen gemeentelijk politiereglement met 
betrekking tot beschadiging van het openbaar domein bij de 
uitvoering van werken 

26.01.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Gemeentelijke verordening met betrekking tot het aansluiten op 
de riolering bij nieuwbouw of verbouwing 
 

19.04.2004 

Ledegem Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de 
zangwedstrijden voor vinken tijdens het jaar 2004 
 

22.04.2004 

Ledegem Algemeen reglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek 
 

22.04.2004 

Lichtervelde Aanpassing reglement op het gebruik van de gemeentelijke 
sporthal en polyvalent terrein 
 

29.12.2003 

Lichtervelde Wijziging tarieven van gemeentelijke begraafplaatsconcessies 
 

29.12.2003 

Lichtervelde Huishoudelijk reglement 2004 i.v.m. gemeentelijke 
vakantiespeelwerking 

22.03.2004 

Lichtervelde Hervaststellen van het regelement i.v.m. het uitlenen van diverse 
materialen 
 

22.03.2004 

Lichtervelde Aanpassing van het reglement betreft private inritten 
 

05.07.2004 

Lichtervelde Gemeentelijk reglement betreft het inrichten van speelstraten 
 

05.07.2004 

Middelkerke Wijziging van het algemeen politiereglement inzake het privatieve 
gebruik van de openbare weg 
 

18.03.2004 

Lichtervelde Huishoudelijke reglement van de gemeentelijke buitenschoolse 
kinderopvang : wijziging tarieven 
 

30.08.2004 

Lichtervelde Gemeentelijke sportdienst : vaststellen van tarieven sportklassen 
schooljaar 2004 – 2005 
 

30.08.2004 

Moorslede Dienstreglement van het gemeentelijke openbare bibliotheek : 
aanpassing 
 

22.01.2004 

Moorslede Aanpassing van het bibliotheekreglement – voorwaarden bij het 
uitlenen van DVD’S 
 

24.06.2004 

Moorslede Aanpassing reglement voor de uitlening van de spelotheek 
 

24.06.2004 

Oostende Wijziging van reglement bij de dienst bevolking-burgerlijke stand 
– openbare gezondheid – begraafplaatsen – ereperk 
 

18.12.2003 

Oostrozebeke Aanpassing van het algemeen politiereglement 
 

08.04.2004 

Oudenburg Aanpassing van het reglement betreft de uitoefening van 
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 
 

17.05.2004 

Poperinge Wijziging gemeentelijk reglement op het uitlenen van feest-, 
audiovisueel en tentoonstellingsmateriaal 
 

29.01.2004 
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Poperinge Wijziging huishoudelijk reglement op het gebruik van de 
jeugdinfrastructuur van Poperinge 
 

29.01.2004 

Roeselare Administratieve verordening voor Expo Roeselare – aanvulling 
 

26.04.2003 

Wervik Algemeen reglement voor het stedelijk archief 
 

02.03.2004 

Wervik Algemeen reglement inzake stedelijke begraafplaatsen – 
aanpassing 
 

06.07.2004 

Wevelgem Algemeen gemeentelijk politiereglement : wijziging 
 

12.12.2003 

Wevelgem Reglement betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de 
zangwedstrijden voor vinken tijdens het seizoen 2004 
 

12.03.2004 

Wielsbeke Algemeen politiereglement : wijziging art. 65 – aankondiging voor 
activiteiten door verenigingen 
 

23.12.2003 

Zedelgem Gemeentelijke stedebouwverordening met betrekking tot het 
plaatsen van  evenementborden n.a.v. tijdelijke en occasionele 
manifestaties 
 

02.10.2003 

Zedelgem Algemeen reglement i.v.m. het gebruik van het 
gemeenschapscentrum 
 

18.12.2003 

Zedelgem Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
 

24.06.2004 

Zedelgem Cultuur – gebruikersreglement gemeenschapscentrum – wijziging 
 

27.05.2004 

Zedelgem Politieverordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 
 

24.06.2004 

Zonnebeke Wijziging van het algemeen reglement op de begraafplaatsen 
 

10.05.2004 

Zwevegem Aanpassing gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen en de 
lijkbezorging 

15.12.2003 

 
 
 
 
74. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen – vermelding 
 
Federale afdeling Riddersstraat, DPV/VB – Nr. P/B/2004/1B 
 
Brugge, 8 okotber 2004 
 
Ter kennisgeving aan de leden van de bestendige deputatie. 
 
In uitvoering van artikel 119, vijfde lid van de nieuwe gemeentewet, worden de hierna 
opgesomde tijdelijke gemeentelijke politieverordeningen en reglementen bekendgemaakt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur, 
 
Paul  BREYNE 
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A. VASTGESTELD DOOR DE GEMEENTERAAD OVEREENKOMSTIG ART. 119 VAN DE NIEUWE GEMEENTEWET. 
 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM  
GEMEENTE- 
RAADSBESLUIT 

Anzegem Tijdelijk politiereglement n.a.v. publiciteitsvoering op en langs een voor 
verkeer afgesloten omloop n.a.v. de massaloop “Dwars door Grijsloke” 
op zaterdag 28 augustus 2004 
 

05.07.2004 

Blankenberge Verordening i.v.m. het maken van de propaganda n.a.v. de 
verkiezingen van het Europees Parlement en de regionale raden op 
zondag 13 juni 2004 
 

20.04.2004 

Brugge Verordening betreffende handhaving van de openbare orde en rust 
n.a.v. de Ronde van Vlaanderen op zondag 4 april 2004 
 

24.02.2004 

Brugge Verordening betreffende handhaving van de openbare orde en rust 
n.a.v. de Heilige Bloedprocessie op donderdag 20 mei 2004 
 

27.04.2004 

Damme Reglement tot het inrichten van vakantiewerkingen 
 

22.04.2004 

Diksmuide Verordening inzake openbare orde, rust & veiligheid n.a.v. de 
verkiezingen van het Europees Parlement en de Vlaamse Raad op 
zondag 13 juni 2004 
 

24.05.2004 

Diksmuide Verordening inzake openbare orde, rust & veiligheid n.a.v. de 77ste 
Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer op 27, 28 & 29 augustus 2004 
 

12.07.2004 

Heuvelland Verordening betreffende leurhandel n.a.v. de Rallysprint van 
Monteberg op zaterdag 15 mei en zondag 16 mei 2004 
 

29.03.2004 

Heuvelland  Verordening betreffende de handhaving van de openbare orde n.a.v. 
de Rallysprint van de Monteberg op zaterdag 15 en zondag 16 mei 
2004 
 

29.03.2004 

Heuvelland Verordening betreffende het schilderen op de openbare wegen die 
nodig zijn voor de rallysprint van de Monteberg op zaterdag 15 en 
zondag 16 mei 2004 
 

29.03.2004 

Heuvelland Reglement met aanduiding van plaatsen waar de servicewagens zich 
mogen opstellen en alwaar service mag worden uitgevoerd en het 
opstellen van eet- en dranktenten n.a.v. de Rallysprint van de 
Monteberg op zaterdag 15 en zondag 16 mei 2004 
 

29.03.2004 

Heuvelland Verordening houdende maatregelen op het gebruik van muziek en 
glazen n.a.v. het Folkfestival te Dranouter van 5 tot 8 augustus 2004 
 

28.06.2004 

Heuvelland Verordening houdende maatregelen op het aanleggen van 
gelegenheidscampings of kampeerterreinen n.a.v. het Folkfestival te 
Dranouter van 5 tot 8 augustus 2004 

28.06.2004 

Heuvelland Verordening houdende leurhandel en reclame n.a.v. het Folkfestival te 
Dranouter van 5 tot 8 augustus 2004 

28.06.2004 
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Heuvelland Verordening houdende bewaking n.a.v. het Folkfestival te Dranouter 
van 5 tot 8 augustus 2004 
 

28.06.2004 

Hooglede Verordening op de tijdelijke eet- en drinktenten en op het verlenen van 
service n.a.v. de 45ste Omloop van Vlaanderen op zondag 12 
september 2004 
 

08.06.2004 

Hooglede  Verordening met betrekking tot het smeren en verversen van oliën op 
de openbare weg n.a.v. de 45ste Omloop van Vlaanderen op zondag 12 
september 2004 
 

08.06.2004 

Hooglede Verordening op de verkenningen n.a.v. de 45ste Omloop van 
Vlaanderen  op 9 en 10 september 2004 
 

08.06.2004 

Houthulst Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de Ypres Westhoek Rally op zaterdag 
3 juli 2004 
 

29.06.2004 

Ichtegem Verordening op het privatief gebruik van de openbare weg en op de 
openbare orde n.a.v. het jaarlijks wielergala “Omloop der Vlaamse 
Ardennen” op zondag 7 maart 2004 
 

05.02.2004 

Ichtegem Verordening inzake openbare orde en het leefmilieu voor en tijdens de 
verkiezingen van het Europees Parlement en Vlaamse Raad op zondag 
13 juni 2004 
 

06.05.2004 

Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 
de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
woensdag 21 juli 2004 n.a.v. een loopwedstrijd 
 

03.06.2004 

Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 
de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
zondag 18 juli 2004 n.a.v. een rommelmarkt  

01.07.2004 

Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 
de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
vrijdag 17 september 2004 n.a.v. een avondmarkt 
 

01.07.2004 

Ieper Verordening houdende maatregelen inzake openbare orde n.a.v. de 
100-dagen viering op 20 februari 2004 
 

02.02.2004 

Izegem Verordening houdende leurhandel n.a.v. de batjesdagen op 18, 19 & 
20 juni 2004 
 

06.07.2004 
 

Koksijde Verordening n.a.v. de verkiezingen voor het Europees Parlement en de 
gewestraden op zondag 13 juni 2004 
 

08.03.2004 

Koksijde Gemeentelijke stedebouwkundige verordening i.v.m. afbakenen van 
zones in de gemeente Koksijde waar van 1 juli tot en met 31 augustus 
niet mag gebouwd worden 
 

19.04.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende beperking op de ambulante activiteiten op en 
langs de openbare weg n.a.v. de “Donna’s Fuif” op zaterdag 11 oktober 
2003 
 

17.11.2003 
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Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de jaarlijkse vrije jumping georganiseerd door stal 
Basquita te Juliaan op zondag 26 oktober 2003 
 

17.11.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende beperking op de ambulante activiteiten op en 
langs de openbare weg n.a.v. de cyclosswedstrijden op zaterdag 17 
januari 2004 
 

22.12.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de Moeder Baekelandtfuif op zaterdag 
1 november 2003 
 

17.11.2003 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de kersthappening op zondag 21 december 2003 
 

26.01.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de zegening te Bikschote op zondag 4 januari 2004 
 

26.01.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de kerstboomverbranding te Langemark-Poelkapelle 
op zondag 11 januari 2004 
 

26.01.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de rommelmarkt te Langemark-Poelkapelle op 
zondag 9 mei 2004 
 

26.01.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende beperking op de ambulante activiteiten op en 
langs de openbare weg tijdens de fietstocht op zaterdag 17 juli 2004 
 

08.03.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperkingen op ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de autocross te Langemark-
Poelkapelle (Madonna) op zondag 20 juni 2004 
 

19.04.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening om de Ypres Westhoek Rally die plaatsvindt op 2, 3 & 4 
juli op enigerlei wijze te hinderen  
 

24.05.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten, 
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de 
openbare weg n.a.v. de Ypres Westhoek Rally te Langemark-
Poelkapelle op 2, 3 en 4 juli 2004 
 

24.05.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de verkenningen voor de Ypres Westhoek Rally die 
slechts mag plaatsvinden op dinsdag 29 juni 2004 en woensdag 30 juni 
2004 telkens tussen 7 h en 22 h 
 

24.05.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende beperking op de ambulante activiteiten op en 
langs de openbare weg tijdens de opening van de 
dorpskernvernieuwing Madonna op vrijdag 25 juni 2004 
 

28.06.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg tijdens “Vlaanderen Feest” en de “jeugddag” 
op zondag 4 juli 2004 
 

28.06.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de jaarlijkse bedevaart de Diksmuide op 
zondag 29 augustus 2004 
 

28.06.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de rommelmarkt op zondag 18 juli 
2004 

28.06.2004 
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Ledegem Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de zangwedstrijden 
voor vinken tijdens het jaar 2004 
 

26.02.2004 

Ledegem Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de zangwedstrijden 
voor vinken tijdens het jaar 2004 
 

25.03.2004 

Lichtervelde Gemeentelijke tienerwerking – vaststellen van het huishoudelijk 
reglement 2004 
 

24.05.2004 

Moorslede Verordening houdende maatregelen inzake openbare orde n.a.v. de 
feest- en avondmarkt op 15 augustus 2004 
 

24.06.2004 

Moorslede Verordening met betrekking tot het rijden van verkenningsritten die 
slechts mag plaatsvinden op woensdag 8 september 2004 tot vrijdag 
10 september 2004 n.a.v. de autorally “Omloop van Vlaanderen” op 11 
september 2004 
 

24.06.2004 

Moorslede Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. 
de autorally “Omloop van Vlaanderen” op 11 september 2004 
 

24.06.2004 

Oudenburg Verordening n.a.v. de Bridgestone Short Rally op zondag 18 juli 2004 
en ter gelegenheid van de voorbereidende verkenningsritten op 
zaterdag 17 juli  
 

01.07.2004 

Poperinge Verordening houdende bijzondere maatregelen n.a.v. de 100-dagen 
viering van de scholieren op vrijdag 20 februari 2004 
 

29.01.2004 

Poperinge Verordening op het voeren van propaganda voor de verkiezingen van 
het Europees Parlement en de Vlaamse Raad op zondag 13 juni 2004 
 

29.04.2004 

Poperinge Verordening n.a.v. beperkingen op de ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. 
de “Ypres Westhoek Rally/Ypres Historic Rally” te Poperinge op 2, 3 en 
4 juli 2004 
 

27.05.2004 

Poperinge  Verordening op de verkenningen n.a.v.  de “Ypres Westhoek 
Rally/Ypres Historic Rally te Poperinge die slechts mag plaatsvinden op 
woensdag 30 juni 2004 tussen 12.00 en 19.00 u 
 

27.05.2004 

Poperinge Verordening houdende het verbod geluid te veroorzaken op de 
foorattracties op de Paardenmarkt en de Grote Markt, alsook op het 
Vroonhof, bij de doortocht van de processie “Mariale Ommegang” op 
zondag 4 juli 2004 
 

01.07.2004 

Poperinge  Verordening inzake openbare drankgelegenheden, dranken te verkopen 
& te leuren op openbare plaatsen en op de openbare weg gelegen op 
de Grote Markt n.a.v. Marktrock van zaterdag 28 augustus tot en met 
zondag 29 augustus 2004 
 

01.07.2004 

Poperinge Verordening voor het aanplakken van affiches en het maken van 
reclame en publiciteit 

27.05.2004 
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Poperinge Verordening op de verkenningen n.a.v. de “Rallysprint Targa Florio” te 
Poperinge vanaf zaterdag 21 augustus 2004 tot en met zondag 5 
september 2004 

18.08.2004 

Poperinge Verordening n.a.v. beperking op de ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. 
“rallysprint Targa Florio” te Poperinge op zondag 5 september 2004 
 

18.08.2004 

Roeselare Algemeen politiereglement n.a.v. de kerstmarkt en eindejaarsfeesten 
 

15.12.2003 

Roeselare Verordening betreft publiciteit, leurhandel, manifestaties & 
geluidshinder n.a.v. het Roeselaars carnaval op zondag 14 maart 2004 
 

16.02.2004 

Roeselare Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de 
jaarlijkse batjesfeesten op vrijdag 25 juni 2004 tot en met maandag 28 
juni 2004 
 

24.05.2004 

Roeselare Verordening i.v.m. algemene maatregelen betreffende drank- en 
eettenten, verkenningsritten, service, verzekering en voorwaarden 
deelnemers en hun voertuigen n.a.v. de 45ste Internationale Autorally 
“Omloop van Vlaanderen” op vrijdag 10 september 2004 tot en met 
zondag 12 september 2004 
 

29.06.2004 

Roeselare Verordening houdende regeling van de ambulante handel tijdens de 
kermisdagen van vrijdag 20 augustus 2004 tot en met zondag 29 
augustus 2004 
 

17.08.2004 

Tielt Verordening betreft het voeren van kiespropaganda n.a.v. de 
verkiezingen voor het Europees Parlement en de Vlaamse Raad op 13 
juni 2004 
 

06.05.2004 

Tielt Verordening betreft het maken van muziek in open lucht n.a.v. de 
Tieltse Europafeesten op 1, 2, 3 en 4 juli 2004 
 

01.07.2004 

Tielt Verordening betreft het maken van muziek in open lucht tijden het 
beiaardconcert en daaropvolgend JET-concert en binnen 
voorafbepaalde uren n.a.v. de 11-juli viering 
 

01.07.2004 

Torhout Verordening houdende handhaving van openbare orde en rust n.a.v. de 
carnavalstoet op 14 maart 2004 
 

04.03.2004 

Waregem Verordening houdende tijdelijke opschorting van de sluitingstijd van de 
herbergen 

02.03.2004 

Wervik Verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten 
en tijdelijke drankgelegenheden, verbod van verkoop van alcoholische 
dranken, te bezitten of uit te delen n.a.v. 30e “twaalf uren van Wervik” 
op zaterdag 8 mei 2004 
 

06.04.2004 

Wervik Verordening betreffende de beperkingen op de onderhoudswerken aan 
rallyvoertuigen n.a.v. 30e “twaalf uren van Wervik” op zaterdag 8 mei 
2004 
 

06.04.2004 

Wervik Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. Omloop Grensstreek 
op dinsdag 17 augustus 2004 

06.07.2004 
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Wervik Verordening inzake ambulante activiteiten n.a.v. de wielerwedstrijd op 
kermiszondag 15 augustus 2004 
 

06.07.2004 

Wervik Verordening n.a.v. de muziekoptredens georganiseerd door Rock op 
het Plein op vrijdag 13 augustus 2004 
 

06.07.2004 

Wingene Verordening betreffende handhaving van openbare orde n.a.v. de 
wielerwedstrijd voor Elite op donderdag 7 oktober 2004 
 

23.02.2004 

Wingene Verordening ter handhaving van openbare orde en rust n.a.v. de 
OCMW-raadsvergadering op 28 april 2004 
 

24.05.2004 

Wingene Verordening betreffende handhaving van de openbare orde n.a.v. de 
wielerwedstrijd voor elite met contract op woensdag 8 september 2004 
 

23.08.2004 

Zonnebeke Verordening betreffende de handhaving van openbare orde n.a.v. de 
Rally van Wervik op 8 mei 2004 
 

05.04.2004 

Zonnebeke Verordening betreft beperking op de ambulante activiteiten langs de 
openbare weg n.a.v. de Rally van Wervik op zaterdag 8 mei 2004 
 

05.04.2004 

Zonnebeke Verordening op de verkenningen n.a.v. de “Ypres Westhoek Rally” te 
Zonnebeke op 2, 3 en 4 juli 2004 
 

14.06.2004 

Zonnebeke Verordening betreft beperkingen op de ambulante activiteiten, 
alcoholverbruik en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de 
openbare weg n.a.v. de “Ypres Westhoek Rally” te Zonnebeke op 2, 3 
& 4 juli 2004 
 

14.06.2004 

Zonnebeke Verordening betreft beperkingen op de ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. 
de 45ste Rally Omloop van Vlaanderen op 11 & 12 september 2004 
 

12.07.2004 

Zonnebeke Verordening betreft verkenningen n.a.v. de 45ste Rally Omloop van 
Vlaanderen op 11 & 12 september 2004 
 

12.07.2004 
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B. VASTGESTELD DOOR DE BURGEMEESTER OVEREENKOMSTIG ART. 134, §1 VAN DE 

NIEUWE GEMEENTEWET. 
 
 
 
GEMEENTE 

 
OMSCHRIJVING 

DATUM BESLUIT 

BURGEMEESTER 

Brugge Verordening betreffende het leuren op de openbare weg, maken van 
publiciteit, plaatsen van blikvangers, uitdelen van folders e.d. n.a.v. het 
Zandsculpturenfestival van 16 juli 2004 tot en met 5 september 2004 
 

18.06.2004 

Bredene Verordening houdende het rondrijden en/of standplaatsinname van een 
microwagen n.a.v. de verkiezingen van het Europees Parlement en van 
de Vlaamse Raad op zondag 13 juni 2004 
 

03.05.2004 

Heuvelland Verordening n.a.v. het schilderen op de openbare weg n.a.v. de testrit 
Ypres Westhoek Rally op woensdag 30 juni 2004 
 

18.05.2004 

Heuvelland Verordening n.a.v. de beperkingen op ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg n.a.v. de 
test Ypres Westhoek Rally op woensdag 30 juni 2004 
 

18.05.2004 

Heuvelland Verordening n.a.v. het schilderen op de openbare weg n.a.v. de Ypres 
Westhoek Rally op vrijdag 2 juli tot en met zondag 4 juli 2004 
 

18.05.2004 

Heuvelland Verordening betreft beperking op de ambulante activiteiten en 
onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare openbare 
weg n.a.v. de Ypres Westhoek Rally op vrijdag 2 juli tot en met zondag 
4 juli 2004 
 

18.05.2004 

Heuvelland Verordening n.a.v. de verkenningen voor de Ypres Westhoek Rally 
vanaf 14 juni 2004 tot en met 2 juli 2004 
 

18.05.2004 

Heuvelland Verordening inzake beperking op de leurhandel n.a.v. de Belcanto 
Classic van 29 augustus tot en met 30 augustus 2004 
 

09.07.2004 

Heuvelland Verordening houdende bewaking n.a.v. het Folkfestival Dranouter van 5 
augustus 2004 tot en met 8 augustus 2004.  aanpassing 
 

16.07.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de opening van de 
dorpskernvernieuwing Madonna op vrijdag 25 juni 2004 
 

07.06.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening om stoeten en betogingen te organiseren n.a.v. de 
Ijzerwake Steenstraete op 22 augustus 2004 
 

14.07.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening om het verspreiden van kentekens, symbolen en 
publicaties en het houden van redevoeringen n.a.v. de Ijzerwake 
Steenstraete op 22 augustus 2004 
 

14.07.2004 

Langemark-
Poelkapelle 

Verordening om spandoeken te hangen, te bedelen, geld in te zamelen 
of lijsten ter ondertekening voor te leggen n.a.v. de Ijzerwake 
Steenstraete op 22 augustus 2004 

14.07.2004 
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Langemark-
Poelkapelle 

Verordening tot het oprichten van een partij en politieke standen n.a.v. 
de Ijzerwake Steenstraete op 22 augustus 2004 
 

14.07.2004 

Mesen Verordening houdende handhaving van de openbare orde n.a.v. een 
bijeenkomst van het verbond VOS, gouw West-Vlaanderen aan het 
Ierse Vredespark op zaterdag 28 augustus 2004 
 

23.08.2004 

Roeselare Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de 
geluidsuitzendingen tijdens de Roeselaarse Parkconcerten op 6 juli, 13 
juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10 augustus, 17 augustus, 24 augustus 
& 31 augustus 2004 
 

15.04.2004 

Roeselare Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de 
geluidsuitzendingen n.a.v. Dreve-Rock op 26 juni 2004 
 

02.06.2004 

Roeselare Verordening i.v.m. het vaststellen van het einduur van de 
geluidsuitzendingen n.a.v. het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 
zondag 11 juli 2004 op de Grote Markt 
 

21.06.2004 

Roeselare Verordening tot het meebrengen van alcoholische dranken met een 
alcoholgehalte hoger dan 5,5 %, en van alles, in het algemeen verpakt 
in glazen recipiënten  naar het stadspark tijdens de parkconcerten voor 
het jaar 2004 
 

17.06.2004 

Roeselare Verordening tot het uitdelen van strooibriefjes in het St. 
Sebastiaanspark of in de omgeving ervan n.a.v. de Roeselaarse 
Parkconcerten op 6, 13, 20 & 27 juli, 3, 10, 17, 24 en 31 augustus 
2004 
 

05.07.2004 

Roeselare Afwijking van het stedelijk politiereglement waarbij de burgemeester 
toestemming geeft voor het afwijken van het vigerend sluitingsuur op 
de drankinstellingen te Oekene n.a.v. de 30ste Gardeboefeesten op 
vrijdag 17 tot en met zondag 19 september 2004 
 

25.08.2004 

Tielt Verordening betreft het verbod tot ambulante handel n.a.v. de 
Stationsfeesten op 15 augustus 2004 
 

06.07.2004 

Wevelgem Verordening betreft verbod te zwemmen, surfen of te skiën op het 
Vijverhof 
 

08.06.2004 

Wevelgem Verordening betreft verbod van honden in de gemeentelijke hovingen 
tijdens de Hofconcerten 
 

07.06.2004 

Wingene Verordening betreft de handhaving van openbare orde en rust n.a.v. de 
OCMW-raad op woensdag 28 april 2004 
 

28.04.2004 

 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 13 – 12 november 2004   258

 
 

Inhoud Bestuursmemoriaal 13 van  12 november 2004 
 
 
75. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2004-2005 – geldende regelingen 
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75. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2004-2005 – geldende regelingen 
 
Referte : De Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Federale dienst Politionele 
Veiligheid 
 
Brugge, 09-11-2004 
 
Aan de gemeentebesturen 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren,  
 
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende 
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de 
provincie gesloten moeten worden. 
 
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. 
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij 
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht 
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens 
op de biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig 
artikel 58 van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 
de politie van het wegverkeer. 
 
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de 
andere belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik 
waarop het sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle 
nodige inlichtingen te verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit. 
 
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat 
ogenblik zal u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken . 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
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DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 
Gelet op het advies van de heer hoofdingenieur-directeur van de provinciale technische dienst 
der wegen te Brugge en het afdelingshoofd van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 
Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen te Brugge 
 
BESLUIT: 
 
Art 1- de dooibarelen zijn op alle wegen van de provincie gesloten vanaf   ______ om 
______uur. 
 
Art 2 - Gedurende de sluitingstijd is alle verkeer verboden aan:  

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

 
Art 3 - Gedurende dezelfde periode: 

1. is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het 
gewicht in beladen toestand hoger is dan 16 ton; 

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

 
Art 4 - De bepalingen van artikel 3 zijn niet van toepassing op het verkeer op:  

1. De gewestwegen met uitzondering van Anzegem - N382C ‘De Varent’ waar het 
maximum toegelaten gewicht beperkt is tot 10 ton; 

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

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

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

5. de gedeelten van wegen waar de rijstrook volledig tussen trottoirbanden is ingesloten. 
 

Art. 5 - De bestuurders die met voertuigen onderweg zijn op het ogenblik dat dit besluit 
wordt bekendgemaakt, mogen verder rijden tot in het  
centrum van de dichtstbijgelegen gemeente of tot op de door een bevoegd persoon 
aangewezen plaats. 
 
Art.6 - Niettegenstaande de verkeers- en snelheidsbeperking voorzien in dit besluit mogen de 
bestuurders slechts van de wegen gebruikmaken in zoverre aan die wegen geen schade wordt 
toegebracht. 
 
Met het oog hierop dienen zij desnoods een andere reisweg te nemen om het gewicht en/of 
snelheid van hun voertuig aan te passen. 
 
Art. 7- De overtredingen van dit besluit worden gesanctioneerd met de straffen voorzien in 
artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. 
 
Brugge_______________2004 
 
De Gouverneur, 
(get.) Paul BREYNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 14 van 14 december  2004 
 
 
76.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen  

dd. 28 oktober 2004. 
77. Reglement inzake de subsidiëring en promotie van producties en 

vormingsprogramma’s ten behoeve van jongerenorganisaties. 
78. Aangepast bedrag presentiegeld provincieraadsleden. 
79.  Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 

opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling). 
80.  Provinciaal reglement betreffende het verlenen van startsubsidies, 

structurele subsidies en projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden. 

81.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
november 2004, verdergezet op 23, 24 en 25 november 2004. 
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76. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen  
       dd. 28 oktober 2004 
 
Referte: Griffie 
 
Brugge, 22 november 2004 

 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het administratief 
toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse 
gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-
Vlaanderen dd. 28 oktober 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
28 OKTOBER 2004 

 
1. De provincieraad heeft de deelname in de oprichting van het Ondernemerscentrum 

Kortrijk goedgekeurd. 
 
2. De provincieraad heeft de tweede begrotingswijziging van het dienstjaar 2004 

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

riolerings- en verbeteringswerken in de Tieltsteenweg te Oostrozebeke, bevattende een 
deel ten laste van de Provincie, nl. de aanleg fietspad te Oostrozebeke, langs de 
Tieltsteenweg (gemeenteweg) tussen de Kerkstraat en de gemeentegrens, met totale 
raming ten bedrage van 1.491.085,43 euro, waarvan 329.939,78 euro ten laste van de 
Provincie en 1.161.145,65 euro ten laste van de gemeente Oostrozebeke (inclusief BTW 
en proefkosten), alsook van de specifieke financieringsovereenkomst met de gemeente 
Oostrozebeke voor het project aanleg fietspad goedgekeurd. 

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

aanleg van een fietspad langs de Egemsestraat te Wingene en de Wingenesteenweg te 
Pittem (gemeentewegen), met totale raming ten bedrage van 908.431,70 euro (incl. 
BTW) waarvan 598.943,35 euro (incl. BTW) ten laste van de Provincie, 168.703,04 euro 
(incl. BTW) ten laste van de gemeente Wingene en 140.785,32 euro (incl. BTW) ten laste 
van de gemeente Pittem, alsook de specifieke financieringsovereenkomst voor het project 
Egemsestraat / Wingensesteenweg te Wingene / Pittem en het provinciaal aandeel 
(fietspad) in die werken goedgekeurd. 

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

aanleg van een fietspad met op- en afritten op de gedesaffecteerde spoorweg Kortrijk-
Harelbeke-Zwevegem, vak Kortrijk-Zwevegem, met totale raming ten bedrage van 
684.990,80 euro (incl. BTW), waarvan 421.410,33 euro (incl. BTW) ten laste van de 
Provincie, 75.408,41 euro (incl. BTW) ten laste van de stad Kortrijk, 58.764,86 euro (incl. 
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BTW) ten laste van de stad Harelbeke en 129.407,20 euro (incl. BTW) ten laste van de 
gemeente Zwevegem goedgekeurd. 

 
6. De provincieraad heeft de eindafrekening der werken heraanleg van de rozentuin van het 

kasteel 't Hooghe te Kortrijk ten bedrage van 226.287,84 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 
 
7. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 

saneren en herschikken van de hoevegebouwen en de woning van de hoeve Colpaert in 
het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld te Beernem – lot ruwbouw en 
voltooiing, lot elektriciteit en lot sanitair en verwarming – met totale raming ten bedrage 
van 227.403,24 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

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

opdracht van werken nopens de oprichting van een nieuwbouwloods op de site van het 
POVLT te Rumbeke (Roeselare) – lot 1: bouwwerken, met raming ten bedrage van 
776.861,66 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

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

opdracht van werken nopens de oprichting van een nieuwbouwloods op de site van het 
POVLT te Rumbeke (Roeselare) – lot 2: cv en sanitair, met raming ten bedrage van 
253.169,41 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

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

opdracht van werken nopens de oprichting van een nieuwbouwloods op de site van het 
POVLT te Rumbeke (Roeselare) – lot 3: elektriciteit, met raming ten bedrage van 
73.901,11 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

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

de dienstenopdracht met als voorwerp het afsluiten van diverse verzekeringscontracten 
ten behoeve van de Provincie, voor de duur van drie jaar, met raming ten bedrage van 
654.300,00 euro, alles inbegrepen, goedgekeurd. 

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

aanleg van een bufferbekken op de Kerkebeek ter hoogte van Pierlapont, onbevaarbare 
waterloop 2de categorie te Zedelgem, met raming ten bedrage van 521.818,31 euro 
(incl. BTW) goedgekeurd. 

 
13. De provincieraad heeft de bestekken en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 

de bouw van een zwempaviljoen in het provinciedomein De Gavers te Harelbeke (lot 
ruwbouw en voltooiing, lot elektriciteit en lot sanitair, ventilatie en verwarming), met 
totale raming ten bedrage van 708.311,70 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
14. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMEWO 

op 17 december 2004 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie 
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
15. De provincieraad heeft de wijziging van de beslissing van de provincieraad dd. 4 januari 

2001 in verband met de samenstelling en de vaststelling van de bevoegdheden van de 
raadscommissies goedgekeurd. 

 
16. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en de GOM voor de uitvoering van het Interre IIIB-project North Sea Bio 
Energy en omvattende de oprichting van een (demonstratie) biocentrale op de terreinen 
van het POVLT te Rumbeke-Beitem goedgekeurd. 

 
17. De provincieraad heeft het provinciaal reglement inzake de subsidiëring en promotie van 

producties en vormingsprogramma's ten behoeve van jongerenorganisaties goedgekeurd. 
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18. De provincieraad heeft de statuten van de vzw Museumplatform Westhoek goedgekeurd 
en een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering en de raad van bestuur 
aangeduid. 

 
19. De provincieraad heeft de statuten van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw (POV) 

en Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – Pedagogische Ondersteuning vzw (POVPO) 
goedgekeurd. 

 
20. De provincieraad heeft het jaarverslag 2003 van TiNCK goedgekeurd. 
 
21. De provincieraad heeft de begrotingswijziging 2004 van TiNCK goedgekeurd. 
 
22. De provincieraad heeft de twee samenwerkingsovereenkomsten tussen de Vlaamse 

gemeenschap, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding en het Zeevisserijfonds, m.b.t. de verdere 
exploitatie van het Centrum voor Maritieme Opleiding te Zeebrugge, goedgekeurd. 

 
23. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het verlenen van 

startsubsidies, structurele subsidies en projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden goedgekeurd. 

 
24. De provincieraad heeft de verwerving van 25a 59ca hooiland, gelegen te Harelbeke, ter 

uitbreiding van het provinciaal domein De Gavers, mits de prijs van 7.677,00 euro, 
goedgekeurd. 

 
25. De provincieraad heeft goedkeuring verleend aan de delegatie aan de bestendige 

deputatie van bepaalde beslissing inzake overheidsopdrachten voor het dienstjaar 2005. 
 
26. De provincieraad heeft een motie met betrekking tot het Europees suikerbeleid 

goedgekeurd. 
 
27. De provincieraad heeft mevrouw Véronique Hongerloot benoemd tot geschoold arbeider 

(kok) op proef ten behoeve van de Huishoudelijke Dienst. 
 
28. De provincieraad heeft de heer Filip Verlinde benoemd tot geschoold arbeider 

(tuinonderhoud) op proef ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. 
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77. Reglement inzake de subsidiëring en promotie van producties en 
       vormingsprogramma’s ten behoeve van jongerenorganisaties. 
 
Dienst en referte : Welzijn P04-8-4-05-1 
 
Brugge, 22 november 2004 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de 
beslissing van 28 oktober 2004 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende 
invoering van het reglement inzake de subsidiëring en promotie van producties en 
vormingsprogramma’s ten behoeve van jongerenorganisaties. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

REGLEMENT INZAKE DE SUBSIDIERING EN PROMOTIE VAN PRODUCTIES EN 
VORMINGSPROGRAMMA’S TEN BEHOEVE VAN JONGERENORGANISATIES 

 
De Provincieraad van West-Vlaanderen, 
 
Gelet op de grote vraag aan betaalbare en kwalitatief waardevolle producties ten behoeve van 
initiatieven voor jongeren, 
 
Overwegende dat het bieden van een financiële tussenkomst bij het inhuren van 
kadervorming, workshops of optredens, de jeugdinitiatieven toestaat een beter aanbod te 
verzorgen, 
  
Overwegende dat zowel het georganiseerd jeugdwerk als alle overige initiatieven naar 
jongeren toe hier nut moeten kunnen uit putten, 
  
Overwegende dat er voor bepaalde onderwerpen of werkvormen geen degelijk aanbod in 
West-Vlaanderen aanwezig is en de West-Vlaamse initiatieven deze producties uit andere 
regio’s dienen aan te trekken, 
 
Gelet op het Provinciaal Jeugdwerkbeleidsplan 2003-2007 inzake het West-Vlaams 
jeugdbeleid, 
Overwegende dat het bij de subsidiëring aangewezen is modaliteiten vast te stellen, 
Gelet op het positief advies vanwege de provinciale jeugdraad dd. 15.02.04, 
Gehoord de heer Dirk De fauw, Gedeputeerde, 
 
Besluit : 
 
Art. 1. Deze vorm van subsidiëring wil: 
 
1.1 de organiserende initiatiefnemers voldoende financiële armslag  bieden bij de organisatie 
van kwalitatief waardevol geachte evenementen of vormingssessies, met producties uit West-
Vlaanderen, of eventueel uit andere Belgische of buitenlandse provincies, 
 
1.2 West-Vlaamse kwalitatief hoogstaande producties de nodige promotie bieden in West-
Vlaanderen. 
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Art. 2. Binnen de perken van de daartoe goedgekeurde kredieten op de begroting, verleent 
de Provincie West-Vlaanderen toelagen aan West-Vlaamse initiatiefnemers die producties en 
vormingsprogramma’s met een educatieve inslag programmeren voor een West-Vlaams 
publiek. Deze producties en vormingsprogramma’s, afkomstig uit België of het buitenland, 
moeten opgenomen zijn in de lijst, vermeld in artikel 4. 
 
Art. 3. Toepassingsgebied.  
3.1 Onder de term ‘organiserende initiatiefnemers’ wordt in dit reglement bedoeld: 
alle niet-op-winst-gerichte initiatieven of samenwerkingsverbanden van initiatieven, met een 
educatief, cultureel, welzijns- of zorgdoel, en die een aanbod creëren onder de vorm van een 
(interactief) optreden, workshop, vormingspakket, e.d.. 
Onderwijsinstellingen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.   
Gemeentelijke jeugddiensten kunnen eventueel, en enkel, in aanmerking komen voor 
betoelaging, binnen het provinciaal reglement betreffende de betoelaging van West-Vlaamse 
gemeenten voor de oprichting van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van 
gemeenten inzake jeugdwerkinitiatieven. 
 
3.2 De manifestatie moet toegankelijk zijn voor jongeren met een handicap en jongeren 
geconfronteerd met aanwijsbare kansarmoedefactoren. De toegankelijkheid moet blijken uit 
de gevoerde publiciteitscampagne.  
 
Art. 4. Het productieaanbod.  
 
De Bestendige Deputatie keurt jaarlijks een lijst goed van kwalitatief hoogstaande producties 
en de provinciale financiële tussenkomst, op voorstel van een adviescommissie. Enkel de 
programmering van een productie, vermeld op die lijst, geeft aanleiding tot betoelaging van 
de initiatiefnemer.  
Een huishoudelijk reglement kan de werking van de adviescommissie verder bepalen. 
 
Art. 5. Financiële tussenkomst. 
 
5.1 Per manifestatie wordt een deel van het honorarium van de productie (artiest, het 
gezelschap, e.d.) door het provinciebestuur ten laste genomen. Alle overige kosten als daar 
zijn verplaatsingskosten, zaalhuur, publiciteitskosten, auteursrechten, verzekeringspremie en 
gebeurlijke maaltijd- en/of verblijfskosten, zijn ten laste van de initiatiefnemer. 
 
5.2. Het subsidiebedrag bedraagt maximum 50 % van het honorarium van de productie en 
maximum 1.000 euro per manifestatie, binnen de perken van het krediet, voorzien op de 
provinciale begroting. De Bestendige Deputatie beslist omtrent de financiële tussenkomst, per 
productie, op advies van de adviescommissie. 
 
Art. 6. Procedure. 
 
6.1 De initiatiefnemers die een aanvraag bij de Provincie wensen te doen, contacteren vooraf 
de provinciale dienst Welzijn, sectie jeugd, om te informeren of de productie nog een 
gesubsidieerde manifestatie kan verzorgen en of er nog krediet beschikbaar is.  
 
6.2 De aanvraag gebeurt ten laatste 1 maand voor de manifestatie op een formulier ter 
beschikking gesteld door de provinciale dienst Welzijn, sectie jeugd. Dit formulier kan men 
schriftelijk, per e-mail of telefonisch aanvragen.   
Het contract tussen de organiserende initiatiefnemer en de gecontracteerde productie moet 
met de principiële vraag (aanvraagformulier) meegestuurd worden.  
 
6.3 In ieder geval kan geen enkele verantwoordelijkheid bij de Provincie West-Vlaanderen 
gelegd worden op het gebied van contractuele verbintenissen, gemaakte afspraken tussen 
productie en initiatiefnemer of eventuele ongevallen en de daaruit voortvloeiende kosten. 
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6.4 Door kennisname van het reglement en de beslissing van de Bestendige Deputatie, die 
hen toegestuurd worden, zijn de geselecteerde producties op de hoogte van de te volgen 
werkwijze en de toegelaten uitkoopsom. Wijzigingen hieraan zijn steeds mogelijk, maar enkel 
op initiatief van het provinciebestuur. 
 
6.5 De organiserende initiatiefnemer stuurt binnen de maand na de manifestatie het ter 
beschikking gesteld en ingevulde verslagformulier (financieel en inhoudelijk gedeelte), alsook 
alle op de manifestatie betrekking hebbende publiciteits- en bewijsmateriaal naar de dienst 
Welzijn, sectie jeugd, van de Provincie West-Vlaanderen.  
 
6.6 De provincie vereffent zijn financiële tussenkomst op het rekeningnummer van de 
rechthebbende initiatiefnemer. De aanvragende initiatiefnemer betaalt de volle uitkoopsom 
aan de productie. 
 
Art.7. Op alle communicatie is te vermelden: “Met steun van het Provinciebestuur West-
Vlaanderen”, aangevuld met het logo van de provincie West-Vlaanderen. 
 
Art. 8. Elke manifestatie moet voor de betrokken administratieve dienst van de provincie en 
de leden van de adviescommissie, in functie van inspectie, kosteloos toegankelijk zijn. Elke 
wijziging aangaande datum, plaats, uur of annulatie is onmiddellijk aan de provinciale dienst 
te melden. 
  
Art. 9. De subsidies kunnen, voor zover ze hetzelfde voorwerp hebben, ook niet worden 
gecumuleerd met subsidies voorzien door de Vlaamse Gemeenschap of op basis van een 
ander provinciaal reglement. 
 
Art.10. Bij het niet naleven van de administratieve verplichtingen kan de aanvraag 
ambtshalve geweigerd worden. 
 
Art. 11. De Bestendige 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. 
 
Art. 12. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2005. Het reglement van de Bestendige 
Deputatie, inzake subsidiering en promotie van West-Vlaamse producties voor jongeren d.d. 
11 februari 1999, gewijzigd dd.  29 maart 2001 wordt opgeheven op 31 december 2004. 
 
 
Te Brugge, op 28 oktober 2004 
 
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
Hilaire OST        Jean de BETHUNE 
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78. Aangepast bedrag presentiegeld provincieraadsleden. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 18 november 2004 
 
 

Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn, 
 

 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ten gevolge indexering werd het presentiegeld voor provincieraadsleden aangepast. 
 
In toepassing van artikel 61 van de provinciewet bedraagt het presentiegeld voor 
provincieraadsleden vanaf 1 november 2004 € 164,55.   
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 – 14 december 2004   269

79. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het 
opmaken van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 28 oktober 2004 
 
In uitvoering van artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996, gewijzigd bij decreten van 19 december 1998, 18 mei 
1999 en 26 april 2000. 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, Mijne Heren, 
 
Hierna geef ik U kennis van mijn besluit dd. 28 oktober 2004, houdende aanvulling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 
21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 
1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 
2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001, 27 juni 2001, 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
 
 
Hilaire Ost         Paul  BREYNE 
 
 

OPENBAAR REGISTER VAN PERSONEN DIE KUNNEN BELAST WORDEN MET HET 
OPMAKEN VAN ONTWERPPLANNEN 

(NIEUWE KANDIDATUREN - AANVULLING) 
 

DE GOUVERNEUR, 
 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996, gewijzigd door decreten van 19 december 1998, 18 mei 1999 en  26 april 
2000; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur dd. 18 augustus 1998, aangevuld bij besluiten van 6 
oktober 1998, 16 november 1998, 8 januari 1999, 9 februari 1999, 25 maart 1999, 6 mei 
1999, 14 juni 1999, 27 juli 1999, 3 september 1999, 30 november 1999, 14 januari 2000, 25 
februari 2000, 4  en 25 april 2000, 8 december 2000, 25 januari 2001, 5 maart 2001, 28 mei 
2001, 24 augustus 2001, 16 januari 2003, 13 maart 2003, 10 april 2003, 15 mei 2003, 12 
juni 2003 en 18 september 2003, 9 oktober 2003, 13 november 2003, 22 januari 2004, 19 
februari 2004, 8 april 2004, 10 juni 2004 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal 
respectievelijk op 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 
24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 
1999, 15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 
december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 
januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 
september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 
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augustus 2004 houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die 
kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen; 
 
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie 
West-Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen van aanleg; 
 
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 21 oktober 2004 m.b.t. 
de in het beslissend gedeelte vermelde natuurlijke persoon; 
 

BESLUIT : 
 
Artikel 1 : 
Het openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen wordt als volgt aangevuld: 
 
2. PRIVAATRECHTELIJKE PERSONEN 
 

Langzaam Verkeer vzw, J.P. Minckelersstraat 43A, 3000 Leuven: 

- De heer Eddy Gielis  

- De heer Luk Vanmael  

 
Artikel 2: 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 28 oktober 2004. 
 
De Gouverneur, 
 
 
Paul BREYNE 
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80. Provinciaal reglement betreffende het verlenen van startsubsidies, structurele 
subsidies en projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden. 
 
Referte : Cultuur – 04/CXIII/5-1-A 
 
Brugge, 25 november 2004 
 
Geachte mevrouw, geachte heer,  
 
In uitvoering van art. 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt het provinciaal 
reglement betreffende het verlenen van startsubsidies, structurele subsidies en 
projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De provinciegriffier        De gouverneur 
Hilaire OST               Paul  BREYNE 
 
 

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET VERLENEN VAN STARTSUBSIDIES, 
STRUCTURELE SUBSIDIES EN PROJECTSUBSIDIES VOOR INTERGEMEENTELIJKE 

CULTURELE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 

 
Overwegende dat de provinciale overheid groot belang hecht aan de samenwerking tussen 
gemeenten op cultureel gebied; 
 
Rekening houdend met het op gang komen van deze intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen midden en eind de jaren negentig in het zuiden 
en in het midden van West-Vlaanderen, aan de Westkust en in de Westhoek; 
 
Gelet op de provinciale ondersteuning in deze intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden in het algemeen vanuit de lijndienst Cultuur -door de organisatie 
van overleg tussen cultuurmedewerkers- en in het bijzonder vanuit de gebiedsgerichte 
werking cultuur -via het ondersteunen van bepaalde regio’s in West-Vlaanderen; 
 
Gelet op het decreet van 06 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en 
integraal lokaal cultuurbeleid waarbij, in Hoofdstuk IV, gemeenten aangespoord worden tot 
het opzetten van intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden met het oog op de 
afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie; 
 
Gelet op het Statuut van de Raad voor Cultuur van 29 maart 2001; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 28 maart 2002 betreffende het verlenen van start- en 
projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden; 
 
Gelet op het feit dat intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden ondersteund 
kunnen worden via  bovenvermelde decreten en provinciaal reglement; 
 
Gelet op de diversiteit in de ontwikkeling van intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen;  
 
Overwegende dat de provinciale overheid ook  deze intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden wil stimuleren niet alleen door het verlenen van een starttoelage en 
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een projectsubsidiëring maar ook door het installeren van een structurele provinciale toelage; 
 
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, goedgekeurd door de Provincieraad op 19 december 1996 
en gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending van 
subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers; 
 
Gelet op het decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact; 
 
Gelet op de Provinciewet, inzonderheid de artikelen 65, 85 en 106; 
 
Gelet op het advies van de stuurgroep Gemeentelijk Cultuurbeleid van de Raad voor Cultuur 
in de vergadering van 7 september 2004; 
 
Op voorstel van de bestendige deputatie; 
 
BESLUIT: Goedkeuring te verlenen aan dit provinciale reglement dat het toekennen van 
startsubsidies, structurele subsidies en projectsubsidies regelt voor intergemeentelijke 
culturele samenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen. 
 
Art. 1  
Binnen de perken van de kredieten die daartoe worden goedgekeurd op de begroting van de 
Provincie West-Vlaanderen, kan de bestendige deputatie een startsubsidie, structurele 
subsidies of projectsubsidies verlenen aan intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden van West-Vlaamse gemeenten.  
 
 
HOOFDSTUK I: BEGRIPSOMSCHRIJVING 
 
 
Art. 2 - 3 vormen 
Dit reglement regelt de provinciale subsidiëring voor 3 vormen van culturele 
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. 
Mogelijkheid1: startsubsidie 
is van toepassing op die gemeenten die een structurele (blijvende, duurzame) samenwerking 
aangaan met het oog op een decretale subsidiëring; 
Mogelijkheid 2: structurele subsidie 
is van toepassing op die gemeenten die een structurele (blijvende, duurzame) samenwerking 
aangaan met het oog op een provinciale structurele subsidiëring; 
Mogelijkheid 3: projectsubsidie 
is van toepassing op die gemeenten die een projectmatige (dit wil zeggen: begrensd in tijd, 
op basis van een uitgewerkt plan en bij bepaalde en afzonderlijke gelegenheden 
plaatshebbend) samenwerking aangaan met het oog op een provinciale projectsubsidiëring. 
 
Art. 3 - Startsubsidie 
Met startsubsidie wordt de jaarlijkse subsidie bedoeld die maximaal drie jaar na elkaar wordt 
verleend aan eenzelfde intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de bedoeling heeft om 
een duurzame culturele samenwerking te ontwikkelen en een decretale subsidiëring nastreeft 
conform de bepalingen van Hoofdstuk IV van het decreet van 13 juli 2001; 
 
Art. 4 - Structurele subsidie 
Met structurele subsidie wordt de jaarlijkse subsidie bedoeld die maximaal zes jaar na elkaar 
(binnen de duur van de gemeentelijke legislatuur) wordt verleend aan eenzelfde 
intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de bedoeling heeft om een duurzame culturele 
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samenwerking te ontwikkelen en geen decretale subsidiëring nastreeft; 
 
Art. 5 - Projectsubsidie 
Met projectsubsidie wordt de jaarlijkse subsidie bedoeld die maximaal drie keer wordt 
verleend aan een gezamenlijk intergemeentelijk cultureel project dat uitgevoerd wordt door 
een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband; 
 
Art. 6 - Structurele subsidie 
De structurele intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden zijn gericht 
zowel op het afstemmen van het culturele aanbod als op de cultuurcommunicatie. 

 
Art. 7 - Cultureel aanbod 
Onder cultureel aanbod wordt verstaan: het aanbod binnen de 3 culturele beleidsdomeinen, 
namelijk: 

0. het Cultureel Erfgoed: de musea, de archieven, de volkscultuur, het verspreid 
immaterieel en roerend erfgoed, 

1. het Sociaal-Cultureel Werk: de amateurkunsten, het verenigingsleven en de niet 
formele volwassenenvorming, de bibliotheken en de cultuurcentra; 

2. de Kunsten: de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de 
nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst. 

 
Art. 8 - Afstemmen van het cultureel aanbod 
Met afstemmen van het culturele aanbod wordt bedoeld: 

het bestaande aanbod gezamenlijk opnemen én 
het opsporen en invullen van de tekorten in dit aanbod 

 
Art. 9 - Cultuurcommunicatie 
Met cultuurcommunicatie wordt  bedoeld de gezamenlijke communicatie van het bestaand of 
het te ontwikkelen cultureel aanbod of het cultureel project; 
 
Art. 10 - Projectsubsidie 
Met het opzetten van een cultureel project wordt bedoeld het gezamenlijk voorbereiden en 
uitvoeren van een project op één van de 3 culturele beleidsdomeinen of op dat van de 
cultuurcommunicatie;  

 
 
HOOFDSTUK II: SUBSIDIEREGELING 
 
 
Art. 11 - Voorwaarden 
Een startsubsidie kan aangevraagd worden door een intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband dat zich ertoe verbindt om binnen een termijn van maximaal 3 jaar, 
een subsidieaanvraag in te dienen bij de administratie van de Vlaamse Gemeenschap, 
conform de bepalingen van Hoofdstuk 4, artikel 51 § 1 van het bovengenoemde decreet van 
13 juni 2001, die hierna worden opgesomd: 
 
0. minimaal bestaan uit vier aangrenzende gemeenten waarvan er één ofwel behoort tot de 

lijst van gemeenten (zie bijlage), of een inwonertal heeft van minimaal 30 000; 
1. beschikken over minstens één aangesloten gemeente met een door de Vlaamse regering 

goedgekeurd gemeentelijk cultuurbeleidsplan waarin wordt aangegeven dat de gemeente 
in een intergemeentelijk samenwerkingsverband wil stappen; 

2. door alle aangesloten gemeenten samen jaarlijks een bedrag inbrengen dat minstens 
gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse regering; 

3. voor een periode die loopt tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke 
legislatuur, een cultuurnota indienen, die beschrijft welke activiteiten het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband zal opzetten in het kader van de afstemming 
van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie voor alle deelnemende gemeent 
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Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband moet voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
 
0. door alle participerende gemeenten samen wordt een bedrag ingebracht dat ten minste 

gelijk is aan het bedrag van de provinciale ondersteuning; 
1. de samenwerking wordt zowel inhoudelijk als financieel door de participerende 

gemeenten gedragen; 
2. binnen de termijn van drie jaar moet een decretale erkenning worden aangevraagd zoals 

hierboven in art. 11, 1 tot en met 4 wordt beschreven 
3. een gemotiveerde aanvraag doen conform de aanvraagmodaliteiten beschreven in art 

  
Art. 12 - Aanvraag  
Art. 12. 1 - Indienen van de aanvraag: jaar 1 
0. de gemotiveerde aanvraag (brief + bijlagen) tot het verkrijgen van een startsubsidie voor 

maximaal drie jaar moet ingediend worden bij de bestendige deputatie van de Provincie 
West-Vlaanderen, dienst Cultuur, afdeling cultuurspreiding, Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tegen 31 maart van het jaar waarin om 
een subsidie wordt verzocht. De gemotiveerde aanvraag moet ondertekend worden door 
alle deelnemende gemeenten. 
 

1. Het dossier loopt over drie jaar. Bij de brief moeten volgende bijlagen worden gevoegd: 
2.1 een kopie van de aanvraag die ingediend wordt bij de administratie van de 

Vlaamse Gemeenschap zoals beschreven in artikel 6. Indien deze aanvraag nog in 
voorbereiding is, moet de intentieverklaring waarbij de betrokken gemeenten zich 
verbinden om binnen een termijn van drie jaar een decretale subsidiëring aan te 
vragen, ingediend worden. Deze intentieverklaring moet ook door alle 
deelnemende gemeenten ondertekend zijn. Zodra de decretale subsidieaanvraag 
opgemaakt is, moet hiervan een kopie aan het Provinciebestuur bezorgd worden. 
De beslissing van de Vlaamse Regering over de subsidieaanvraag moet 
onmiddellijk aan de dienst Cultuur, afdeling cultuurspreiding worden meegedeeld.  

2.2 de motivering voor de aanvraag tot het verkrijgen van een starttoelage voor drie 
jaar bij het Provinciebestuur van West-Vlaanderen en de nauwkeurige 
omschrijving van het voorwerp van de samenwerking. De motivering en 
omschrijving omvatten:  

 . doelstellingen; 
 . doelgroep; 
 . regio waaruit deelname verwacht wordt; 
 . beschrijving van het programma of activiteiten; 
 . partners in de organisaties en de specifieke inbreng voor de 

deelnemende gemeenten; 
 . timing; 
 . return voor de Provincie: minimaal de vermelding van de steun en 

het logo van de Provincie West-Vlaanderen op àlle communicatie die 
het samenwerkingsverband voert en het informeren van de dienst 
Cultuur, afdeling cultuurspreiding over alle activiteiten die het 
samenwerkingsverband organiseert; 

 . praktische gegevens: het correspondentieadres, de contactpersoon, 
het rekeningnummer op naam van het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband waarop de startsubsidie overgemaakt kan 
worden; 

 . de begroting voor het eerste werkjaar van het intergemeentelijk 
cultureel samenwerkingsverband én de begroting voor de volledige 
periode van drie jaar waarvoor een provinciale startsubsidie wordt 
aangevraagd (dat wil zeggen: telkens een raming van zowel de 
uitgaven als van de inkomsten) met inbegrip van zowel de bedragen 
die door de participerende gemeenten worden ingebracht (en 
waarvan de som minimaal gelijk is aan het bedrag van de provinciale 
ondersteuning) als de eventuele financiële steun van derden. 
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Art. 12.2 - Indienen van de aanvraag: jaar 2 en jaar 3 
Tegen 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de startsubsidie werd aangevraagd, 
moet het werkingsverslag en de financiële afrekening over het eerste, respectievelijk het 
tweede werkjaar van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband worden 
ingediend. 
In het werkingsverslag moet de samenwerking van het voorbije jaar worden geëvalueerd met 
het oog op de aanvraag voor decretale subsidiëring. De vooropgestelde doelstellingen moeten 
grondig getoetst worden aan de behaalde resultaten en de nieuwe werkpunten voor het 
tweede jaar en de eventuele bijsturing van de samenwerking moeten hierin worden 
verduidelijkt. 
Deze evaluatie moet vergezeld zijn van de afrekening van het voorbije jaar en een nieuwe 
begroting voor het lopende jaar. 
Daarenboven moet, als dat nog niet mogelijk was gedurende het eerste, respectievelijk het 
tweede werkjaar, een kopie van de decretale subsidieaanvraag en van de beslissing van de 
Vlaamse Regering aan de provinciale dienst cultuur worden bezorgd. 
Dit werkingsverslag zal mede bepalend zijn voor het opnieuw toekennen van de subsidie voor 
het tweede, respectievelijk het derde jaar. 
 
Art. 12.3 – Eindafrekening 
Uiterlijk drie maanden na het einde van het derde werkjaar moeten een werkingsverslag en 
een  financiële afrekening worden ingediend over het derde jaar. 
 
Art. 13 - De startsubsidie 

1. bedraagt maximaal 1.250 euro per deelnemende gemeente  
2. wordt, voor maximaal drie jaar, toegekend aan een intergemeentelijk cultureel 

samenwerkingsverband dat zich ertoe verbindt om een decretale subsidiëring te 
verkrijgen; 

3. stopt in het werkjaar dat het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband  
decretaal of op een ander luik van dit reglement gesubsidieerd wordt. 
 

Art. 14 - Voorwaarden 
Een structurele subsidie kan aangevraagd worden door een decretaal niet-gesubsidieerd 
intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband dat zich ertoe verbindt om gezamenlijk 
een duurzame en integrale intergemeentelijke culturele samenwerking te ontwikkelen. 
 
Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband moet voldoen aan volgende 
voorwaarden: 

 
0. minimaal bestaan uit drie gemeenten; 
1. door alle participerende gemeenten samen moet een bedrag worden ingebracht dat ten 

minste gelijk is aan het bedrag van de provinciale ondersteuning; 
2. de samenwerking moet zowel inhoudelijk als financieel door de participerende gemeenten 

worden gedragen; 
3. een intergemeentelijke culturele samenwerking opzetten voor een periode die loopt tot 

en met het eerste jaar van de nieuwe gemeentelijke legislatuur, met een minimale duur 
van 3 jaar en een maximale duur van 6 jaar; 

4. een structurele subsidieaanvraag kan worden ingediend telkens in het jaar volgend op de 
installatie van de nieuwe gemeenteraad; 

5. de samenwerking moet een integraal karakter hebben, d.w.z. dat er op tenminste één 
werksoort van de drie culturele beleidsdomeinen (cfr. art 7)  én op het vlak van de 
cultuurcommunicatie (cfr. art 9) samengewerkt moet worden; 

6. de samenwerking moet gericht zijn op zowel de afstemming van het culturele aanbod als 
op de cultuurcommunicatie (cfr. art 8); 

7. de intergemeentelijke culturele samenwerking moet een graduele groei (een aantoonbare 
toename van de samenwerking) en een vernieuwend karakter ontwikkelen; dit vertaalt 
zich in een kwalitatieve en/of kwantitatieve toename van de activiteiten van het 
samenwerkingsverband; 
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8. een gemotiveerde aanvraag doen conform de aanvraagmodaliteiten zoals hierna 
beschreven in art 15. 

 
Art. 15 – Aanvraag 
Art. 15.1 – Indienen van de aanvraag: jaar 1 
0. de gemotiveerde aanvraag tot het verkrijgen van een structurele subsidie moet ingediend 

worden bij de bestendige deputatie van de Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, 
afdeling cultuurspreiding, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 
Sint-Andries, tegen 31 maart van het jaar waarin om een subsidie wordt verzocht. De 
gemotiveerde aanvraag moet ondertekend worden door alle deelnemende gemeenten. 

1. De gemotiveerde aanvraag omvat: 
0. Brief waarin de vraag tot subsidiëring wordt omschreven  
0. Samenwerkingsovereenkomst  
0. Intentieverklaring van de deelnemende gemeenten 
0. Samenwerkingsbeleidsnota 
0. Gezamenlijk Actieplan, jaar 1 

 
1. Brief waarin de aanvraag van de subsidiëring wordt omschreven  
2. Samenwerkingsovereenkomst waarin de essentiële elementen van de 
structurele intergemeentelijke culturele samenwerking worden opgenomen: 

 ) algemene gezamenlijke missie van de samenwerking; 
a) doelgroep; 
b) verwijzing naar de bijlage: samenwerkingsbeleidsnota voor de 

volledige periode van de samenwerking; 
c) verwijzing naar de bijlage: gezamenlijk actieplan, jaar 1 
d) partners in de organisatie en de financiële en inhoudelijke inbreng van 

de deelnemende gemeenten; 
e) timing; 
f) return voor de Provincie; minimaal de vermelding van de steun en het 

logo van de Provincie West-Vlaanderen op àlle communicatie die het 
samenwerkingsverband voert en het informeren van de dienst Cultuur, 
afdeling cultuurspreiding over alle activiteiten die het 
samenwerkingsverband organiseert; 

g) praktische gegevens: het correspondentieadres, de contactpersoon, het 
rekeningnummer op naam van het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsverband waarop de jaarlijkse structurele subsidie 
overgemaakt kan worden; 

 
3. Intentieverklaring van de deelnemende gemeenten wordt verduidelijkt via 
Collegebesluiten waarin de intergemeentelijke samenwerking volledig wordt 
onderschreven; 

 
4. de Samenwerkingsbeleidsnota voor de volledige periode (visie, 
situatieschets, gemotiveerde algemene en concrete doelstellingen, beschrijving 
van de graduele groei en het vernieuwend karakter van de activiteiten, 
geplande acties, beoogde effecten, middelen en timing) inclusief de  begroting 
voor de volledige periode met inbegrip van: 
-> het bedrag dat door de participerende gemeenten samen wordt ingebracht 
en dat minimaal gelijk is aan het totaal bedrag van de provinciale 
ondersteuning; 
-> de eventuele financiële steun van derden; 
 
5. het gezamenlijke Actieplan voor het lopende jaar met verduidelijking van :  
de gemotiveerde opgave van de concrete doelstellingen (refererend aan de 
samenwerkingsbeleidsnota), 

 ) de geplande acties, 
a) de beoogde resultaten, 
b) de geplande graduele groei, 
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c) de indicatoren, 
d) de begroting van de middelen per actie en de timing; 
e) de totale begroting (raming inkomsten én uitgaven) voor het eerste 

werkjaar van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 
met inbegrip van zowel de bedragen die door de participerende 
gemeenten worden ingebracht (en waarvan de som minimaal gelijk 
is aan het bedrag van de provinciale ondersteuning) als de eventuele 
financiële steun van derden. 

 
Art. 15.2 - Indienen van de aanvraag: jaar 2 en volgende 
Tegen 31 maart van jaar 2 moeten volgende documenten worden ingediend:  
 

0. het werkingsverslag en de financiële afrekening over het eerste jaar van het 
intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband. 
Het werkingsverslag gaat uit van de concrete doelstellingen en acties van het 
ingediende actieplan. Hierin moet de realisatiegraad van de acties worden beschreven 
aan de hand van relevant feitenmateriaal (kwantitatief) en van een korte beschrijving 
(kwalitatief): de vooropgestelde concrete doelstellingen moeten getoetst worden aan 
de behaalde resultaten aan de hand van de opgegeven indicatoren. De gekozen acties 
moeten worden geëvalueerd op grond van de resultaten. 
Een beschrijving van de eventuele graduele groei en het vernieuwend karakter van de 
samenwerking moet worden beoordeeld (cfr. art 14.8). De financiële afrekening moet 
worden ingediend.  

1. het actieplan jaar 2 (zoals beschreven in art 15.1.2.5). 
2. Indien nodig: de gemotiveerde bijsturing van de samenwerkingsbeleidsnota. 

 
Werkingsverslag én actieplan zijn bepalend voor het toekennen van de structurele subsidie 
voor het tweede  jaar en volgende. 
 
Art. 15.3 - Eindafrekening 
Drie maanden na het laatste jaar van de samenwerking waarvoor structurele subsidiëring 
werd aangevraagd, moeten volgende documenten worden ingediend:  
0. het werkingsverslag van het laatste werkjaar én  
1. de evaluatie van de samenwerkingsbeleidsnota. 

 
Art. 16 - De structurele subsidie: 
0. bedraagt maximaal 1.250 euro per deelnemende gemeente; 
1. wordt toegekend aan een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband dat zich 

ertoe verbindt om minimaal voor drie jaar en maximaal voor zes jaar structureel te gaan 
samenwerken: 

2. stopt in het werkjaar waarin het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband  
decretaal of volgens een andere mogelijkheid van dit reglement gesubsidieerd wordt. 

 
Art. 17 - Voorwaarden 
Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door een decretaal niet-gesubsidieerd 
intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband dat zich ertoe verbindt om gezamenlijk 
een intergemeentelijk cultureel project te realiseren.  
 
Het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband moet voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
0. minimaal bestaan uit drie gemeenten; 
1. door alle participerende gemeenten samen moet een bedrag worden ingebracht dat ten 

minste gelijk is aan het bedrag van de provinciale ondersteuning;  
2. een intergemeentelijk cultureel project opzetten en uitvoeren dat zowel inhoudelijk als 

financieel door de participerende gemeenten wordt gedragen; 
3. het intergemeentelijk cultureel project moet gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd 

worden  op één van de 3 culturele beleidsdomeinen of op dat van de 
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cultuurcommunicatie; 
4. vernieuwende projecten binnen het samenwerkingsverband krijgen voorrang; 
5. niet gesubsidieerd worden volgens mogelijkheid 1 of 2 van de betreffende regelgeving;  

 
Art. 18 - Aanvraag 
Art. 18.1 - Indienen van de aanvraag: jaar 1 en volgende 
0. de gemotiveerde aanvraag (brief + bijlagen) tot het verkrijgen van een projectsubsidie 

moet jaarlijks ingediend worden bij de bestendige deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen, dienst Cultuur, afdeling cultuurspreiding, Provinciehuis Boeverbos, Koning 
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries, tegen 31 maart van het jaar waarin om een 
subsidie wordt verzocht. De gemotiveerde aanvraag moet ondertekend worden door alle 
deelnemende gemeenten. 
 

1. Bij de brief moeten de motivering voor het verkrijgen van een provinciale projectsubsidie 
en de nauwkeurige omschrijving van het voorwerp van de samenwerking gevoegd 
worden. Als bijlage dienen volgende punten worden omschreven:  

 ) doelstellingen; 
 ) doelgroep; 
 ) regio waaruit deelname verwacht wordt; 
 ) beschrijving van het project; 
 ) omschrijving en motivering van het vernieuwend karakter van het project; 
 ) partners in de organisaties en de specifieke inbreng voor de deelnemende 

gemeenten; 
 ) timing; 
 ) return voor de Provincie: minimaal de vermelding van de steun en het logo van 

de Provincie West-Vlaanderen op àlle communicatie die het 
samenwerkingsverband voert; en het informeren van de dienst Cultuur, afdeling 
cultuurspreiding over alle activiteiten die het samenwerkingsverband organiseert; 

 )    praktische gegevens: het correspondentieadres, de contactpersoon, het 
rekeningnummer op naam van het intergemeentelijk cultureel 
samenwerkingsproject waarop de projectsubsidie overgemaakt kan worden; 

 ) projectbegroting (dit wil zeggen: een raming van zowel de uitgaven als de 
inkomsten) met inbegrip van zowel de bedragen die door de participerende 
gemeenten worden ingebracht (en waarvan de som minimaal gelijk is aan het 
bedrag van de provinciale ondersteuning) als de eventuele financiële steun van 
derden. 
 

Art. 18.2 - Eindafrekening 
Uiterlijk drie maanden na het beëindigen van het project moeten het werkingsverslag en de 
financiële afrekening van het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsproject worden 
ingediend. In het werkingsverslag moeten zowel de intergemeentelijke culturele 
samenwerking als het project geëvalueerd worden.  
 
Art. 19 - De projectsubsidie 

0. bedraagt maximaal 1.000 euro per deelnemende gemeente; 
1. kan voor hetzelfde intergemeentelijk project maximaal drie keer worden toegekend 

aan een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband ongeacht een eventuele 
stijging van het aantal deelnemende gemeenten; 

2. stopt in het werkjaar waarin het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 
decretaal of volgens een andere mogelijkheid van dit reglement gesubsidieerd wordt. 
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HOOFDSTUK III: ALGEMENE BEPALINGEN 
 

 
Art. 20 – Onverenigbaarheden 

0. Een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband kan, wat de intergemeentelijk 
culturele samenwerkingsverbanden betreft, niet gelijktijdig door de Vlaamse 
Gemeenschap én door de Provincie ondersteund worden. 

1. Dubbele subsidiëring, van het voorwerp van de intergemeentelijke culturele 
samenwerking, door de Provincie is eveneens uitgesloten.  
 

Art. 21 - Procedure van subsidiëring 
De aanvraag tot het verkrijgen van een start- , structurele of projectsubsidie wordt ingediend 
tegen 31 maart van het jaar waarin om een subsidie wordt verzocht. 

 
0. De bestendige deputatie beslist of een aanvraag al dan niet voor subsidiëring in 

aanmerking komt. Hiertoe wint ze het advies in van de stuurgroep Gemeentelijk 
Cultuurbeleid van de provinciale Raad voor Cultuur. 
Jaarlijks, vóór 15 mei, worden de aanvragen van de intergemeentelijke culturele 
samenwerkingsverbanden ter beoordeling voorgelegd aan deze stuurgroep. 

 
1. De bestendige deputatie beslist, na gemotiveerd advies van de stuurgroep 

Gemeentelijk Cultuurbeleid, voor 30 juni, en bepaalt de subsidie. 
 

2. De aanvrager wordt, na 30 juni, op de hoogte gebracht van de gemotiveerde 
beslissing. 
 

3. De subsidie wordt aan de aanvragers uitgekeerd na 1 juli van het lopende jaar, 
overeenkomstig de gedragsregels van de provinciale comptabiliteit, door 
overschrijving op de opgegeven post- of bankrekening van het intergemeentelijk 
cultureel samenwerkingsverband. 

4. De subsidie kan het financiële tekort dat blijkt uit de afrekening niet overschrijden.  
 

Art. 22 
Het verstrekken van onjuiste gegevens of het niet naleven van de voorwaarden, vastgelegd in 
dit reglement, kunnen aanleiding geven tot het terugvorderen door de bestendige deputatie 
van de toegekende subsidie, onverminderd de toepassing van de wet van 14 november 1983 
betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige subsidies. 
 
 
HOOFDSTUK IV: OVERGANGSBEPALINGEN 
 
 
Art. 23 
Het Provinciaal Reglement betreffende het verlenen van startsubsidies en projectsubsidies aan 
intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden van 28 maart 2002 wordt opgeheven 
en vervangen door dit nieuwe reglement dat in werking treedt op 1 januari 2005. 
 
Art. 24  
Bij wijze van overgangsmaatregel en, teneinde de toegekende subsidie 2004 te kunnen 
evalueren, wordt artikel 13 van het provinciaal reglement betreffende het verlenen van 
startsubsidies en projectsubsidies aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsverbanden 
van 28 maart 2002 behouden tot 1 april 2005.  
 
(Art. 13 – Provinciaal reglement van 28 maart 2002 : Het verstrekken van onjuiste gegevens 
of het niet naleven van de voorwaarden, vastgelegd in dit reglement, kunnen aanleiding 
geven tot het terugvorderen door de bestendige deputatie van de toegekende subsidie, 
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onverminderd de toepassing van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 
toekenning en de aanwending van sommige subsidies). 
 
 
HOOFDSTUK V: SLOTBEPALING 
 
 
Art. 25  
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. 
 
 
Brugge,          
 
De Provinciegriffier,      De Voorzitter, 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
(get.)        (get.) 
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81. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 
november 2004, verdergezet op 23, 24 en 25 november 2004 
 
Referte: Griffie 
 
Brugge, 9 december 2004 
 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ik heb de eer, overeenkomstig artikel 19 van het decreet tot regeling van het administratief 
toezicht op de provincies van het administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse 
gewest dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-
Vlaanderen dd. 28 oktober 2004 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
18 NOVEMBER 2004 

 
1. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van IMEWO aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie 
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 

vergadering van WVI aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie 
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal 

aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de 
voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV 

aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de 
voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

 
5. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 29 maart 

2001, en latere wijzigingen, in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van diverse intercommunales en verenigingen 
en de wijziging van de beslissing van de bestendige deputatie van 31 mei 2001 in 
verband met de aanduiding van provincieraadsleden in diverse provinciale 
adviescommissies goedgekeurd. 

 
6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IMOG 

aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de 
voorgestelde agendapunten goed te keuren. 
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7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene 
vergadering van WIV aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie 
West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te keuren en tevens het mandaat 
vastgesteld. 

 
8. De provincieraad heeft de vervanging van een bestuurder in de raad van bestuur van het 

autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie Westtoer goedgekeurd. 
 
9. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 

de renovatie van het garagecomplex en fietsenberging in het provinciaal domein 
Boeverbos te St.-Andries (lot ruwbouw en voltooiing) met raming ten bedrage van 
319.440,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

10. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor 
de renovatie, fase 2 (lot ruwbouw en voltooiing, lot sanitair en verwarming en lot 
elektriciteit), van het kasteel gelegen in ht provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld te 
Beernem met totale raming ten bedrage van 1.219.275,94 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

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

de herschikking, verbouwing en uitbreiding van het bestaande dienstgebouw binnen de 
site "Ons Erf" te Brugge (lot ruwbouw en voltooiing, lot elektriciteit en lot verwarming en 
sanitair), met totale raming ten bedrage van 568.292,18 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

 
12. De provincieraad heeft de verwerving van 87a 68ca grond gelegen te Brugge 

(Koolkerke), ter uitbreiding van het provinciedomein Fort van Beieren, mits een 
aankoopprijs van 32.603,00 euro goedgekeurd. 

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

de aanleg van een fietspad in de Boezingestraat te Ieper, met raming ten bedrage van 
551.238,00 euro (incl. BTW) waarvan 222.930,00 euro (incl. BTW) ten laste van de 
provincie en 328.308,00 euro (incl. BTW) ten laste van de stad Ieper, alsook de 
specifieke financieringsovereenkomst met de stad Ieper goedgekeurd. 

 
14. De provincieraad heeft de motie van de bestendige deputatie betreffende de structureel 

financiële problematiek van de netwerken en thuiszorgequipes palliatieve zorg van West-
Vlaanderen goedgekeurd. 

 
15. De provincieraad heeft kennisgenomen van de, overeenkomstig artikel 114 terdecies van 

de provinciewet, ontvangen activiteitenverslagen en rekeningen van de instellingen en 
verenigingen waaraan de provincie deelneemt of waarin de provincie vertegenwoordigd is 
in de beheersorganen. 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

23 NOVEMBER 2004 
(Verderzetting van provincieraad van 18 november 2004) 

 
16. De provincieraad heeft kennis genomen van de begroting 2005, de rekening 2003 en het 

definitief activiteitenverslag 2003 en het voorlopig activiteitenverslag van het eerste 
semester van 2004 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer. 

 
17. De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarprogramma 2005 ruimtelijke 

ordening. 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
24 NOVEMBER 2004 

(Verderzetting van provincieraad van 18 en 23 november 2004) 
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18. De provincieraad heeft de motie met betrekking tot de mogelijke gevolgen van de GATS 
voor de toegang tot het drinkbaar water in de wereld en voor het provinciaal beleid 
goedgekeurd. 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

25 NOVEMBER 2004 
(Verderzetting van provincieraad van 18, 23  en 24 november 2004) 

 
19. De provincieraad heeft de ontwerpbegroting en het jaaractieplan 2005 van TiNCK – 

CultuurCommunicatieCentrum West-Vlaanderen goedgekeurd. 
 
20. De provincieraad heeft de heffing voor het aanslagjaar 2005 van provinciale opcentiemen 

op de onroerende voorheffing goedgekeurd. 
21. De provincieraad heeft de algemene bepalingen van toepassing voor de verschillende 

provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op de jachtverloven en 
jachtvergunning vastgesteld. 

 
22. De provincieraad heeft de heffing van een algemene provinciebelasting voor het 

aanslagjaar 2005 goedgekeurd. 
 
23. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op bedrijven voor het 

aanslagjaar 2005 goedgekeurd. 
 
24. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen voor het aanslagjaar 2005 goedgekeurd. 
 
25. De provincieraad heeft akte genomen van het financieel verslag 2003 en de actuariële 

studie 2004 van het pensioenfonds Ethias. 
 
26. De provincieraad heeft het voorstel van materie waaromtrent voor 2004 tussen de 

provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) een 
bijkomende beheersovereenkomst zal afgesloten worden, principieel goedgekeurd. 

 
27. De provincieraad heeft het provinciaal begrotingsontwerp 2005 goedgekeurd. 
 
28. De provincieraad heeft de motie met betrekking tot het behoud van de gerechtelijke 

arrondissementen Veurne en Ieper goedgekeurd. 
 
29. De provincieraad heeft de heer Pascal Isebaert benoemd tot medewerker op proef ten 

behoeve van het PTI-CVO. 
 
29. De provincieraad heeft mevrouw Isabel Van Dael benoemd tot adjunct-adviseur op proef 

bij de dienst Cultuur. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal 15 van 16 december  2004 
 
 
82. Vaststelling Provinciebegroting dienstjaar 2005 
83.  Vaststelling tweede begrotingswijziging 2004. 
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82. Vaststelling Provinciebegroting dienstjaar 2005 
 
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2005/472.1 
 
Brugge, 14 december 2004 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissing van de Provincieraad dd. 25 november 2004, houdende vaststelling van de 
begroting voor het dienstjaar 2005.  
Publicatie van de provinciebeleidsnota 2005 en het voorafgaand advies van het Rekenhof bij 
de begroting ingevolge art. 66 § 2, vierde lid van de provinciewet. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 
 
1. Klik hier om de begroting 2005 te raadplegen 
 
2. Klik hier om het verslag van het rekenhof te raadplegen 
 
 
 
 
 

http://www.west-vlaanderen.be/nieuws/ezines/BM/verslag_rekenhof_begroting_2005.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Pages/begroting2005.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/verslag_rekenhof_begroting_2005.pdf
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83. Vaststelling tweede begrotingswijziging 2004.  
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2004/472.2 
 
Brugge, 14 december 2004 
 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissing van de Provincieraad dd. 28 oktober 2004, houdende vaststelling van de tweede 
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2004. Het Rekenhof heeft in haar brief van 13 oktober 
2004 ter advies geen opmerkingen geformuleerd. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE
 
 
    http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur 




