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Inhoud Bestuursmemoriaal 1 van 6 januari 2005 
 
1. Reglement Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie 

West-Vlaanderen. 
2.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 december 

2004. 
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1. Reglement Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst Cultuur, afdeling Beeldende Kunst 04/IX/K-1-b 
 
Brugge, 20/12/2004 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Hierna deel ik u de tekst mee van het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor 
Kunstambachten van de Provincie West-Vlaanderen 2005, vastgesteld door de bestendige 
deputatie in zitting van 16 december 2004 § 237 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 

Reglement 
 
Art. 1 - Wedstrijd 
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse 
Prijs voor Kunstambachten uit. Deze Prijs heeft tot doel de kunstambachten te stimuleren, de 
ontwikkeling ervan te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven. 
Art. 2 - Kunstambachten 
De Prijs is bestemd voor alle hedendaagse uitdrukkingsvormen binnen de kunstambachten: 
keramiek, glas, textiel, papier… Typerend voor kunstambachten is dat het  gaat om eenmalige 
creaties, niet gecreëerd om als serieproduct te worden vermenigvuldigd / voor industriële 
reproductie. 
Art. 3 - Prijs 
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden; voor 
jong talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld 
bedraagt 12.396,00 EUR. 
Art. 4 - Deelnemer 
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen: 
a.1. in West-Vlaanderen geboren zijn;  
OF  
a.2. op 1 januari 2005 ten minste vijf jaar wettig in de provincie West-Vlaanderen 

gedomicilieerd zijn; 
b. teams (samenwerkende vormgevers) schrijven in als groep van fysieke personen maar laten 
zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet aan a.1 
of a.2 
Art. 5 - Taal 
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands. 
Art. 6 - Aanvragen deelnemingsformulieren 
aanvragen: de deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in het Provinciehuis Boeverbos, 
dienst Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel 050 40 35 49,  
fax 050 40 31 05, wendy.leplae@west-vlaanderen.be) 
uiterste datum aanvragen deelnemingsformulieren: 25 februari 2005 
Art. 7 - Terugsturen deelnemingsformulieren  
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen op straffe van 
nietigheid uiterlijk op 18 maart 2005 volledig ingevuld in tweevoud teruggestuurd te worden 
naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning 
Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), samen met in één exemplaar:  
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a. het curriculum vitae  
b.1 een fotokopie van de identiteitskaart  
OF b.2 een verklaring van de burgemeester met vermelding van de datum sinds wanneer de 
deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is. 
De poststempel van de datum van verzending van deze formulieren is daarbij bepalend. 
Art. 8 - Geldige deelneming 
Kort nà 18 maart 2005 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst 
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één exemplaar van zijn 
deelnemingsformulieren terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven 
voor deelneming. 
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd. 
Art. 9 - Samenstelling deelnemingsdossier  
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 4 en maximum 10 eigen, recente 
werken voor aan de hand van beeldmateriaal. Minimum de helft van de voorgestelde werken 
mogen niet eerder bekroond zijn in een wedstrijd voor kunstambachten op regionaal, federaal 
of internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist 
(opgenomen in de deelnemingsformulieren). 
Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de deelnemer zelf heeft gecreëerd. 
Met recent geproduceerde werken wordt bedoeld tussen 1/01/2001 en 1/01/2005 gecreëerd 
zijn. 
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit: 
- het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort na 18 maart 2005 

(art. 8); 
- identificatiegegevens per werk: de titel, het ontwerpjaar, het realisatiejaar, de afmetingen, 

het materiaal, de techniek en een korte duidingstekst;  
- beeldmateriaal per werk (hetzij foto, dia, video-opname VHS of andere visuele drager)  
De jury kan uiteraard maar belangstelling opbrengen voor duidelijk (beeld)materiaal. 
Art. 10 - Inzenden deelnemingsdossier 
Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt op straffe van nietigheid aangetekend per 
post uiterlijk op woensdag 13 april 2005 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, 
t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). De 
poststempel van de datum van verzending is daarbij bepalend. 
Art. 11 - Jurering  
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering: 

- laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10); 
- deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in  
  art. 9 a) en b) 

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan, 
op voorstel van de jury, een tweede selectieronde georganiseerd worden. Hiervoor dienen de 
geselecteerde deelnemers op een nader te bepalen plaats en datum hun werk binnen te 
brengen. 
Art. 12 - Juryleden 
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Bestendige Deputatie. Het secretariaat wordt 
waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas 
bekend gemaakt na afloop van de Prijs. 
Art. 13 - Verzekering en transport 
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden en 
het terugsturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.  
De provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier. 
Art. 14 - Uitslag 
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-
Vlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Bestendige 
Deputatie van de Provincieraad schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers. 
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De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.  
Art. 15 - Terugbezorgen deelnemingsdossier  
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden wordt 
eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. 
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de 
Provincie West-Vlaanderen aangetekend teruggestuurd worden. 
Art. 16 - Reproductierecht 
De Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor op één of meer plaatsen een 
tentoonstelling te organiseren met de door de jury geselecteerde inzendingen. De modaliteiten 
hiertoe worden bepaald door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, op voorstel van de 
jury.  
De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle 
publicaties in verband met deze Prijs. 
Art. 17 - Discussie 
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, is onherroepelijk. 
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht 
worden door de Bestendige Deputatie, zo nodig na advies van de jury. 
Art. 18 - Instemming 
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Kunstambachten van de Provincie West-
Vlaanderen impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis 
aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de Bestendige Deputatie van de 
Provincieraad en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande. 
Kort na 25 februari 2004 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst 
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één exemplaar van zijn 
deelnemingsformulieren terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven 
voor deelneming. 
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd. 
 
2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 december 
2004 
 
Griffie 
 
Brugge, 6 januari 2005 
 
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. 23 
december 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 
23 DECEMBER 2004 
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1. De provincieraad heeft kennis genomen van de herschikking in de bevoegdheden van de leden 
van de bestendige deputatie. 

2. De provincieraad heeft de wijziging in de samenstelling van het bureau van de provincieraad 
goedgekeurd. 

3. De provincieraad heeft de wijziging in de samenstelling van de raadscommissies goedgekeurd. 
4. De provincieraad heeft akte genomen van de wijziging van de beslissing van de bestendige 

deputatie dd. 31 mei 2001 op 25 november 2004 in de samenstelling van de provinciale 
zeevisserijcommissie. 

5. 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. 

6. De provincieraad heeft de vervanging in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
(PROCORO) goedgekeurd. 

7. De provincieraad heeft de vervanging in de structuren (algemene vergadering en raad van 
bestuur) van de vzw Westhoek Hoeveproducten goedgekeurd. 

8. De provincieraad heeft het jaarplan 2005 jeugdwerkbeleid goedgekeurd. 
9. De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor subsidiëring van initiatieven voor 

personen met een handicap en hun netwerk goedgekeurd. 
10. De provincieraad heeft de toetreding van het provinciebestuur West-Vlaanderen tot de 

"Woondienst JOGI" Jabbeke, Oudenburg, Gistel en Ichtegem (vereniging volgens de wet van 
08.07.1976) goedgekeurd. 

11. De provincieraad heeft de gewijzigde statuten van de vzw Provinciale Dienstverleningscentra 
voor Personen met een Handicap Ons Erf en De Waaiberg en de ontbinding van de vzw De 
Waaiberg goedgekeurd en tevens toestemming gegeven tot overdracht van de erfpachtrechten 
van De Waaiberg te Gits en 't Venster te Izegem aan de vzw Ons Erf. 

12. De provincieraad heeft het (nieuwe) "provinciaal reglement voor de subsidiëring van de 
amateurkoren en de koorfederatie gevestigd in West-Vlaanderen" goedgekeurd. 

13.A. De provincieraad heeft het provinciaal reglement sociaal-cultureel volwassenenwerk 
goedgekeurd. 

13.B. De provincieraad heeft het provinciaal reglement volkshogescholen goedgekeurd. 
14. De provincieraad heeft de wijzigingen in de ontsluiting van het cultureel erfgoed in West-

Vlaanderen goedgekeurd. 
15. De provincieraad heeft de naamswijziging van vzw Brugge 2002 naar vzw Brugge Plus 

goedgekeurd en twee vertegenwoordigers in de algemene vergadering aangeduid alsook één 
vertegenwoordiger voorgedragen in de raad van bestuur van de vzw Brugge Plus. 

16.A. De provincieraad heeft de beleidsnota "Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het 
grensoverschrijdend cultureel beleid in de Euregio Scheldemond 2005-2008" en het bijhorend 
meerjarenplan 2005-2008 goedgekeurd. 

16.B. De provincieraad heeft het vernieuwde "reglement subsidiëring grensoverschrijdende 
culturele projecten m.b.t. de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland" 
goedgekeurd. 

17. De provincieraad heeft ingestemd met de wijziging van de statuten van de vzw 
Monumentenwacht West-Vlaanderen en de vertegenwoordiging van de provincie West-
Vlaanderen hervastgesteld. 

18.A. De provincieraad heeft het provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van nieuwe 
initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs goedgekeurd. 

18.B. De provincieraad heeft de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de 
hogeschool West-Vlaanderen goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft de wijziging van het besluit van de provincieraad van 27 mei 2004 in 
verband met de vzw Transfo Zwevegem goedgekeurd. 

20. De provincieraad heeft de statutenwijziging van de vzw Sociale Dienst Provinciepersoneel 
goedgekeurd. 

21. De provincieraad heeft goedkeuring verleend aan de delegatie van het benoemingsrecht van 
bepaalde categorieën van provinciepersoneel aan de bestendigde deputatie voor het jaar 2005. 
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22. De provincieraad heeft de wijzigingen aan het administratief statuut, het reglement op de 
contractuelen en het geldelijk statuut van het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
goedgekeurd. 

23. De provincieraad heeft het arbeidsreglement voor het niet-onderwijzend provinciepersoneel 
goedgekeurd. 

24. De provincieraad heeft de verkoop van de hoevegebouwen met bijhorende grond met een 
oppervlakte van 57a 44ca, gelegen aan de rand van het provinciedomein De Baliekouter te 
Dentergem (Wakken), aan de gemeente Dentergem, mits de prijs van 148.750,00 euro 
gemachtigd. 

25. De provincieraad heeft de verwerving van 2ha 11a 18ca bos (3 eigenaars), gelegen te Torhout, 
ter uitbreiding van het provinciedomein d'Aertrycke, mits de totale prijs van 63.354,00 euro 
gemachtigd. 

26. De provincieraad heeft machtiging verleend aan de bestendige deputatie om in het dienstjaar 
2005 inzake onroerende goederen, nodig voor werken aan provinciewegen, waterlopen en 
gebouwen, over te gaan tot aankoop, vervreemding, ruiling en tot vestiging van 
erfdienstbaarheden. 

27. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 16ha 67a 54ca grond gelegen 
te Dentergem (Wakken), ter uitbreiding van het provinciedomein De Baliekouter, mits de totale 
prijs van 550.000,00 euro. 

28. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor de 
aankoop van circa 100 stuks IT-apparatuur voor de provinciale diensten, met raming ten 
bedrage van 150.000,00 euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

29. De provincieraad heeft de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) en de ontwerpen van 
overeenkomsten over software licenties ten behoeve van de provincie, voor de duur van drie 
jaar, met raming ten bedrage van 145.000,00 euro/jaar (incl. BTW), goedgekeurd. 

30. De provincieraad heeft de heer Pascal De Jonghe benoemd op proef tot geschoold arbeider PTI 
– afdeling metaal. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  2 van  25 januari 2005 
 
3. Consulaten  Gabonese Republiek, Franse Republiek (x3), Koninkrijk Marokko, 

Republiek Benin, Helleense Republiek, Republiek Filippijnen. 
4. GPI 12 bis – Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 

niveaus. 
5. GPI 39 bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar 

een korps van de lokale politie – Principes en facturatie 
6. GPI 42 betreffende sommige verloven toegekend in 2005. 
7.  Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van het sociaal-

cultureel volwassenenwerk in West-Vlaanderen 
8. Provinciaal reglement volkshogescholen West-Vlaanderen 
9. Ministeriële omzendbrief CP 2 betreffende het bevorderen van de 

organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een 
gemeenschapsgerichte politiezorg. 

10. Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 
tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot 
wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de 
nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe 
gemeentewet. 

11. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. 
 Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert”. 
12. Wijziging reglement ontsluiting cultureel erfgoed in West-Vlaanderen 
13. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een 

handicap en hun netwerk. 
14. Beleidsnota “Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het grensoverschrijdend 

cultureel beleid in de Euregio Scheldemond 2005-20008” en het bijhorend 
meerjarenplan 2005-2008. 

15. Reglement subsidiëring grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de 
provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
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3. Consulaten  Gabonese Republiek, Franse Republiek (x3), Koninkrijk Marokko, 
Republiek Benin, Helleense Republiek, Republiek Filippijnen. 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2005-PG 
 
Brugge, 07 januari 2005. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
 

• de heer Guy Léon Bultynck benoemd is tot Ereconsul van de Gabonese Republiek te 
Antwerpen met consulair ressort het Vlaamse Gewest. 

• de heer Peter De Beir benoemd is tot Ereconsul van de Franse Republiek te Kortrijk met als 
consulair ressort de stad Kortrijk; 

• de heer Luc de Schepper benoemd is tot Ereconsul van de Franse Republiek te Brugge met 
als consulair ressort de stad Brugge; 

• de heer Michel Pipelier benoemd is tot Consul-Generaal van de Franse Republiek te Brussel 
met als consulair ressort de provincies Waals-Brabant, Vlaams-Brabant, Henegouwen, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

• de heer Mohamed Benali benoemd is tot Consul-Generaal van het Koninkrijk Marokko te 
Antwerpen met als consulair ressort Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Limburg; 

• de heer Walter Van Mulders benoemd is tot Ereconsul van de Republiek Benin te Antwerpen 
met consulair ressort het Vlaamse Gewest; 

• mevrouw Eleftheria Galathianaki benoemd is tot Consul-Generaal van de Helleense 
Republiek te Brussel met als consulair ressort gans België; 

• de heer Peter Van Bogaert benoemd is tot Ereconsul-Generaal van de Republiek Filippijnen 
te Antwerpen  met als consulair ressort Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
Limburg. 
 

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

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul BREYNE 
 
 
4. GPI 12 bis – Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/2 
 
Brugge, 7 januari 2005 
 
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 12 
bis – Basisuitrusting van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2005 (blz. 502). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
 
5. GPI 39 bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een 
korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/1 
 
Brugge, 7 januari 2005 
 
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 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 7 januari 2005 (blz. 500 t.e.m 501). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  BREYNE 
 
 
6. GPI 42 betreffende sommige verloven toegekend in 2005. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/3 
 
Brugge, 7 januari 2005 
 
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 42 
betreffende sommige verloven toegekend in 2005. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 december 2004 (blz. 85967). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
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7. Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk in West-Vlaanderen. 
 
Cultuur, 04/C XIII/1-A 
 
Brugge, 17 januari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het provinciaal reglement voor 
de erkenning en de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in West-Vlaanderen 
gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de provincieraad in zitting van 23 december 2004. 
 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2005 en vervangt onderstaande provinciale 
reglementen: 

6. het kaderreglement sociaal-cultureel werk met volwassenen in verenigingen en instellingen 
van 30 januari 1997 

7. het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie van 18 december 1997 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk in West-Vlaanderen 

 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 30 januari 1997 voor de erkenning en de subsidiëring van 
het sociaal-cultureel werk met volwassenen in verenigingen en instellingen door de provincie West-
Vlaanderen; 
 
Gelet op het provinciaal reglement van 18 december 1997 voor de erkenning en de subsidiëring van 
de culturele vrijetijdseducatie door de provincie West-Vlaanderen; 
Gelet op het nieuwe decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
Overwegende dat  het sociaal-cultureel werk en de culturele vrijetijdseducatie samen het sociaal-
cultureel volwassenenwerk beoefenen 
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de bestaande reglementering te herzien, rekening  
 
houdend met de belangrijke evolutie die zich de laatste jaren voltrok en voltrekt binnen het sociaal-
cultureel volwassenenwerk 
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 de Provinciewet, inzonderheid de artikelen 65, 85 en 106; 
 
Besluit: 
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 
 
Art. 1 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de bestendige deputatie subsidies verlenen aan de erkende organisaties sociaal-
cultureel volwassenenwerk volgens de regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld. 
Art. 2 
§ 1 Komen voor erkenning en subsidiëring in aanmerking: verenigingen en vormingsinstellingen, 

zoals verder bepaald. 
 
§ 2 Komen niet voor erkenning en subsidiëring in aanmerking: 
 

1. de organisaties die: 
- behoren tot de sector van de sport 
- behoren tot de sector van de kunstzinnige vorming 
- de beroepsopleiding en/of –vervolmaking tot doel hebben 
-  door een commerciële organisatie zijn opgericht of in hoofdzaak de doeleinden van 

een commerciële organisatie dienen. 
2. de organisaties en hun geledingen die erkend zijn en/of gesubsidieerd worden op basis van 

het provinciaal reglement voor: 
- de bewegingen voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 
- de organisaties voor basiseducatie 
- de regionale volkshogescholen. 

Art. 3 
§ 1 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat de activiteiten van verenigingen en 

vormingsinstellingen die de persoonlijke ontplooiing en de maatschappelijke participatie van 
volwassenen tot doel hebben. 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil bij leden en deelnemers weerbaarheid ontwikkelen, 
hen kennis en vaardigheden, inzichten en attitudes bijbrengen; het wil de deelnemers leren 
omgaan met de pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen en leiden tot bewuster 
burgerschap. 

§ 2 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat verschillende functies: 
- cultuurspreidend werk: de functie die het beleven van schoonheidservaringen tot doel 

heeft; en die de deelnemers helpt om de symbolen en de taal van kunst en cultuur beter 
te begrijpen, hanteren en waarderen; en hen stimuleert aan kunst en cultuur receptief 
en productief te participeren; 

- ontwikkelingswerk: de functie die het verwerven en ontwikkelen van inzichten en 
vaardigheden wil bevorderen; 

- vormingswerk: de functie die doelgericht en systematisch een bewustmakingsproces op 
gang brengt gericht op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het vermogen om 
zelfstandig richting te geven aan het eigen leven en/of gericht op een engagement in de 
samenleving; 

- sociaal activeringswerk: de functie die inzichten en engagement via concrete modellen 
realiseert; 

- gemeenschapsvormend werk: de functie die gericht is op groepsvorming en op het 
uitbouwen en versterken van het sociaal weefsel. 

Art. 4 
in dit reglement wordt verstaan onder: 
1. vereniging: een op vrijwillige basis georganiseerd netwerk van afdelingen en themagroepen 

dat sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseert met het oog op de persoonlijke ontplooiing 
en de maatschappelijke participatie van leden en deelnemers. 

2.  instelling: de organisatie die zich, door middel van activiteiten voor sociaal-cultureel 
volwassenenwerk, dienstverlenend opstelt ten aanzien van deelnemers, groepen en 
organisaties. 
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3. afdeling: een door de vereniging erkende geleding waarvan de leden een programma van 
sociaal-cultureel volwassenenwerk ontwikkelen en realiseren. 
Dit afdelingsprogramma past in de doelstellingen en het programma van de vereniging. 
De afdeling komt regelmatig, georganiseerd en functioneel samen om via een 
activiteitenaanbod sociaal-cultureel volwassenenwerk met volwassenen te realiseren. 
De afdeling wordt geleid door een afdelingsbestuur dat bestaat uit vrijwilligers die 
democratisch worden gekozen door de bij de afdeling aangesloten leden. 

4. themagroep: een door de vereniging erkende geleding die gelijkgesteld wordt met een 
afdeling en die leden van de vereniging bijeenbrengt om sociaal-cultureel volwassenenwerk te 
organiseren over één specifiek thema. Deze themagroepen tellen niet mee voor de 
erkenningsnorm. 

5. onder programma-uur wordt verstaan: een onderdeel van een activiteit dat 1 uur duurt. 
1. beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstige beleid duidelijk maakt 

voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de 
organisatie, de omgevingsanalyse, wat ze op het ogenblik van de opmaak van het beleidsplan 
doet, wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop ze dit wil 
realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden.  

7. provinciale bijlage bij het beleidsplan: een bij het beleidsplan gevoegd document waarin de 
vereniging of instelling verduidelijkt hoe ze een werking zal organiseren met specifieke West-
Vlaamse accenten en/of hoe ze zal inspelen op de door de bestendige deputatie vastgelegde 
prioriteiten. 
De werking, verduidelijkt in deze bijlage, moet in verhouding staan tot de grootte van de 
vereniging of instelling en dient binnen de vereniging of instelling vernieuwend van aard te 
zijn. 

8. provinciale beoordelingscommissie: een door de bestendige deputatie aangestelde 
beoordelingscommissie van deskundigen die de provinciale bijlage bij het beleidsplan en de 
motivering bij een erkenningsaanvraag beoordeelt.  

9. provinciale inspectie: de ambtena(a)r(en) verantwoordelijk voor de sectie sociaal-cultureel 
werk van de provinciale dienst Cultuur. 

10. beleidsperiode: een periode van vier jaar. De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot en met 
2009. 

 
Hoofdstuk 2: Erkenning en subsidiëring verenigingen 
 
Art. 5 
§ 1 Om erkend te worden en te blijven moet de vereniging voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 
1. in de globale werking van de vereniging de vijf functies van het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk realiseren.  
2. de juridische vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of van een instelling van 

openbaar nut (ion) hebben. De organisatie die een erkende geleding is van een door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op een analoge reglementering erkende vzw of ion 
wordt van deze voorwaarde vrijgesteld. 

3. opgericht zijn op particulier initiatief met het doel Nederlandstalig sociaal-cultureel 
volwassenenwerk te organiseren. 

4. de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk (vzw)of de instelling openbaar nut (ion) of 
de provinciale geleding van een door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende 
vzw of ion is in de provincie West-Vlaanderen gevestigd. 

5. ten minste 20 afdelingen tellen die gelegen zijn in 15 verschillende gemeenten in West-
Vlaanderen. De themagroepen worden niet meegeteld om deze erkenningsnorm te halen. 

6. verzekerd zijn tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vereniging, haar 
bestuurders en medewerkers. 

Van eenzelfde organisatie kan binnen West-Vlaanderen slechts één vereniging erkend worden. 
§ 2  De verenigingen die op het ogenblik waarop dit reglement in werking treedt erkend en 

gesubsidieerd worden op basis van het provinciaal kaderreglement sociaal cultureel werk met 
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volwassenen in verenigingen en instellingen van 30.01.1997 of op basis van het 
kaderreglement culturele vrijetijdseducatie van 18.12.97 worden automatisch erkend met het 
gemiddeld aantal erkende afdelingen en themagroepen van 2002 en 2003. 

§ 3  Vanaf 2006, het startjaar van de eerste beleidsperiode, kunnen nieuwe verenigingen erkend 
worden. Bij elke nieuwe beleidsperiode kunnen maximaal twee nieuwe verenigingen erkend 
worden. Bij de erkenningsaanvraag dient de vereniging een nota toe te voegen waarin ze 
haar aanvraag tot erkenning en subsidiering motiveert met verwijzing naar haar werking in de 
West-Vlaamse context.    

§ 4 De bestendige deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning, de intrekking van de 
erkenning en de beroepsprocedure. 

Art. 6 
§ 1 De erkende verenigingen kunnen subsidies krijgen als ze: 
1. een beleidsplan indienen voor de volgende beleidsperiode. De (geledingen van) verenigingen 

die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap dienen bij de provinciale 
administratie hetzelfde beleidsplan in als dat wat ze bij de Vlaamse Gemeenschap hebben 
ingediend. 

2. jaarlijks aan de provinciale inspectie het aantal afdelingen en themagroepen, dat voldoet aan 
de voorwaarden bepaald in dit reglement en in het uitvoeringsbesluit, meedelen.Van het 
totaal aantal te erkennen afdelingen en themagroepen moeten minimum 80 % voldoen aan 
de definiëring zoals een afdeling wordt omschreven in artikel 4.3 

3. een boekhouding hebben die toelaat de besteding van de provinciale subsidie te controleren. 
4. de controle door de provinciale inspectie aanvaarden.  
5.  jaarlijks een jaarverslag en een afrekening van het voorbije jaar en een jaarplan en een 

begroting indienen voor het volgende jaar. De bestendige deputatie bepaalt de procedure 
voor het indienen van deze documenten. 

§ 2 De bestendige deputatie bepaalt de procedure bij het stopzetten van de subsidie.  
Art. 7 
§ 1 De subsidie wordt toegekend voor de volledige beleidsperiode van 4 jaar, in de vorm van een 

jaarlijkse subsidie en is gebaseerd op het door de provinciale inspectie aantal erkende 
afdelingen en themagroepen in het jaar voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode. 
De subsidie bestaat uit: 
- de erkenningssubsidie 
- de werkingssubsidie 
- de personeelssubsidie 
- de begeleidingssubsidie. 

§ 2 Van het op de provinciale begroting ingeschreven krediet is 20 % gereserveerd voor de 
erkenningssubsidie. De erkenningssubsidie is voor alle erkende verenigingen dezelfde.  
Van het op de begroting ingeschreven krediet wordt 30 % gereserveerd voor de 
werkingssubsidie. Het aldus verkregen bedrag wordt gedeeld door het totale aantal boven de 
20 afdelingen en themagroepen van alle erkende verenigingen. Op deze wijze verkrijgt men 
de subsidiewaarde van een afdeling en themagroep. De werkingssubsidie per vereniging is het  
product van deze cijferwaarde maal het aantal boven de eerste twintig afdelingen en 
themagroepen. 
De personeels- en begeleidingssubsidie samen bedragen 50 % van het in de begroting 
ingeschreven krediet. 
De maximale personeelssubsidie voor een voltijds equivalent bedraagt : 
32.300 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode 
tussen de 0 en de 5 jaar anciënniteit heeft 
36.900 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode 
tussen de 6 en de 10 jaar anciënniteit heeft 
40.150 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode 
tussen de 11 en de 15 jaar anciënniteit heeft 
46.700 euro indien het personeelslid in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode 
meer dan 15 jaar anciënniteit heeft 
¼ van de personeelssubsidie voor een voltijds equivalent wordt toegekend per volledige schijf 
van 20 afdelingen en themagroepen boven de eerste twintig 
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Per afdeling en themagroep boven de eerste twintig die samen geen volledige schijf van 20 
vormen wordt een begeleidingssubsidie van maximaal 346 euro toegekend. 
Een vereniging kan ervoor kiezen om voor alle afdelingen boven de eerste twintig een 
begeleidingssubsidie, en dus geen personeelssubsidie, te ontvangen. 

§ 3 De subsidiebedragen die niet worden uitbetaald omdat een vereniging geen provinciale bijlage 
bij het beleidsplan indient of een beoordeling middelmatig of onvoldoende kreeg, worden bij 
het gedeelte personeels- en begeleidingssubsidie gevoegd. 

 
Hoofdstuk 3: Erkenning en subsidiëring instellingen 
 
Art. 8 
§ 1  Om erkend te worden en te blijven moet de instelling voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1. jaarlijks ten minste 500 programma-uren realiseren; 
2. ten minste in 10 verschillende gemeenten in de provincie deelnemers werven en bereiken; 
3. minimaal 80 % van de erkende programma-uren moet voldoen aan de functie vormingswerk, 

de overige erkende programma-uren moeten voldoen aan de functies cultuurspreidend werk 
en/of ontwikkelingswerk. 

4. de juridische vorm van een vereniging zonder winstoogwerk (vzw) of van een instelling van 
openbaar nut (ion) hebben. De organisatie die een erkende geleding is van een door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap op een analoge reglementering erkende vzw of ion 
wordt van deze voorwaarde vrijgesteld. 

5. opgericht zijn op particulier initiatief met het doel Nederlandstalig sociaal-cultureel 
volwassenenwerk te organiseren; 

6. De zetel van de vzw of de ion, of de provinciale geleding van een door het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap erkende vzw of ion, is in de provincie West-Vlaanderen gevestigd; 

7.  geleid worden door een bestuur waarvan ten minste vijf leden wettelijk gedomicilieerd zijn in 
de provincie West-Vlaanderen en lid zijn van de algemene vergadering van de vzw; 

8. verzekerd zijn tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de instelling, haar 
bestuurders en medewerkers; 

§ 2  De instelling die op het ogenblik waarop dit reglement in werking treedt erkend en 
gesubsidieerd worden op basis van het provinciaal kaderreglement sociaal cultureel werk met 
volwassenen in verenigingen en instellingen van 30.01.1997 worden automatisch erkend met 
het gemiddeld aantal erkende programma-uren van 2002 en 2003. 

§ 3  Vanaf 2006, het startjaar van de eerste beleidsperiode, kunnen nieuwe instellingen erkend 
worden. Bij elke nieuwe beleidsperiode kunnen maximaal twee nieuwe instellingen erkend 
worden. Bij de erkenningsaanvraag dient de instelling een nota toe te voegen waarin ze haar 
aanvraag tot erkenning en subsidiering motiveert met verwijzing naar haar werking in de 
West-Vlaamse context. 

§ 4  De bestendige deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning, de intrekking van de 
erkenning en de beroepsprocedure. 

Art. 9 
§ 1  De erkende instellingen kunnen subsidies krijgen als ze: 
1. een beleidsplan indienen voor de volgende beleidsperiode. De (geledingen van) 

verenigingen die erkend en gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap dienen bij 
de provinciale administratie hetzelfde beleidsplan in als dat wat ze bij de Vlaamse 
Gemeenschap hebben ingediend. 

2. het sociaal-cultureel volwassenenwerk realiseren door activiteiten in West-Vlaanderen en voor 
West-Vlamingen te organiseren; 
 

3.  het sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren voor deelnemende volwassenen die, 
op basis van vrijwilligheid en zonder vereiste van lidmaatschap van de instelling, een 
educatieve relatie aangaan met de instelling voor de duur van de totale activiteit. 

4.  de instelling moet beroep doen op educatief geschoolde medewerkers al of niet in vast 
dienstverband, waarvan één medewerker ten minste 100 uur per jaar zelf begeleidt. 

5.  een boekhouding hebben die toelaat de besteding van de provinciale subsidie te controleren. 
6. de controle door de provinciale inspectie aanvaarden. 
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7. jaarlijks een jaarverslag en een afrekening van het voorbije jaar en een jaarplan en een 
begroting indienen voor het volgende jaar. De bestendige deputatie bepaalt de procedure 
voor het indienen van deze documenten. 

§ 2  De bestendige deputatie bepaalt de procedure bij het stopzetten van de subsidie. 
Art. 10 
§ 1  De subsidie wordt toegekend voor de volledige beleidsperiode van 4 jaar in de vorm van een 

jaarlijkse subsidie en is gebaseerd op het door de provinciale inspectie aantal erkende 
programma-uren in het jaar voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode. 

§ 2  De subsidie voor de instelling wordt berekend door het aantal erkende programma-uren te 
vermenigvuldigen met het bedrag per programma-uur  
Het bedrag per programma-uur wordt verkregen door het op de begroting beschikbare krediet 
te delen door het totaal aantal erkende programma-uren in het jaar voorafgaand aan de 
nieuwe beleidsperiode. 

 Enkel activiteiten georganiseerd in West-Vlaanderen, waarvan meer dan ¾ van het aantal 
deelnemers woonachtig is in West-Vlaanderen, komen in aanmerking voor erkenning. 

 Elke activiteit moet gevolgd worden door minimaal 8 deelnemers. 
 
Hoofdstuk 4: Beoordeling en subsidiëring van de provinciale bijlage bij het beleidsplan 
voor verenigingen en instellingen 
 
Art. 11 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor 100 % toegekende subsidie moet de vereniging of de 

instelling een provinciale bijlage bij het beleidsplan indienen.  
De ingediende provinciale bijlagen bij het beleidsplan worden beoordeeld door de provinciale 
beoordelingscommissie. De commissie geeft aan elk van deze bijlagen een beoordeling te 
kiezen uit: goed, middelmatig, onvoldoende. 
De commissie legt deze beoordeling voor aan de bestendige deputatie die kan besluiten dat 
de subsidie gelijk blijft of wordt verlaagd: krijgt aan bijlage de beoordeling 'goed', dan 
behoudt de vereniging of de instelling de volle 100 % van de haar volgens art. 7 of art. 10 
toegekende subsidie. Bij de beoordeling 'middelmatig' kan de subsidie worden gereduceerd 
tot 90 % en bij de beoordeling 'onvoldoende’ tot 80 %.     

§2 Voor het einde van het tweede jaar van de beleidsperiode maakt de vereniging of de instelling 
die een beoordeling goed of middelmatig kreeg, ten behoeve van de provinciale  
beoordelingscommissie, een voortgangsrapport op, waarin ze aangeeft in welke mate ze de 
objectieven, beschreven in de provinciale bijlage bij het beleidsplan, heeft gerealiseerd. Niet 
alleen de realisaties op zich maar evenzeer het realisatie- proces wordt beoordeeld. Wanneer 
de beoordelingscommissie de realisaties als niet toereikend beoordeelt, kan de bestendige 
deputatie beslissen de subsidie voor de twee resterende jaren van de beleidsperiode te 
verminderen met 10 %. 

§3 Voor het einde van de beleidsperiode maken alle verenigingen of instellingen die een 
provinciale bijlage bij het beleidsplan hebben ingediend, ten behoeve van de provinciale 
beoordelingscommissie, een eindrapport waarin de realisatie van de objectieven uit de 
provinciale bijlage worden beschreven. De evaluatie van dit eindrapport door de 
beoordelingscommissie vormt een element bij de beoordeling van de provinciale bijlage voor 
de volgende beleidsperiode.     

§4 De bestendige deputatie bepaalt de procedure voor het indienen van het voortgangs- en 
evaluatierapport en voor de beroepsprocedure tegen de beoordeling door de 
beoordelingscommissie. 

Art. 12 
De vereniging of instelling die geen provinciale bijlage indient, kan slechts 80 % van subsidie - zoals 
berekend op basis van art. 7 of art. 10 - krijgen. 
Art. 13 
Een vereniging of een instelling waarvan in de voorbije beleidsperiode de subsidie werd gereduceerd 
of die geen provinciale bijlage indiende, start bij de berekening van de subsidie voor een volgende 
beleidsperiode opnieuw aan de volle 100 % subsidie die gebaseerd is op alle door de provinciale 
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inspectie erkende afdelingen en themagroepen van de vereniging of programma-uren van de 
instelling. 

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen 

Art. 14 
De erkende verenigingen of instellingen ontvangen in 2005 bij gelijkblijvende werking hetzelfde 
subsidiebedrag als in 2004. De subsidie wordt toegekend na een onderzoek door de provinciale 
inspectie van het jaarverslag, de afrekening en de lijst van door de vereniging erkende afdelingen 
en themagroepen of programma-uren van de instelling. 
Art. 15 

 Het provinciaal kaderreglement sociaal cultureel werk met volwassenen in verenigingen en 
instellingen van 30.01.1997 en het kaderreglement culturele vrijetijdseducatie van 18.12.97 worden 
opgeheven. 
Art. 16 
De bestendige deputatie kan de bedragen bepaald in art. 7, § 2 aanpassen. 
De bestendige deputatie wordt gelast met de uitvoering van dit reglement en treft de nodige 
uitvoeringsbesluiten.  
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005. 

 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
 
 
8. Provinciaal reglement volkshogescholen West-Vlaanderen 
 
Cultuur, 04/C XIII/1-A 
 
Brugge, 17 januari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het provinciaal reglement 
volkshogescholen West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de provincieraad in 
zitting van 23 december 2004. 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2005  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

Provinciaal reglement Volkshogescholen West-Vlaanderen 
 
Art. 1 
Binnen de perken van het daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar krediet, 
kan de bestendige deputatie subsidies verlenen aan de erkende Volkshogescholen, volgens de 
regeling en de voorwaarden die hierna worden vastgesteld.  
Art. 2 
Een Volkshogeschool kan door de bestendige deputatie worden erkend als ze voldoet aan de 
volgende voorwaarden: 
 

- ze heeft haar zetel in West-Vlaanderen, 
- ze is erkend door de Vlaamse Gemeenschap, 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 02 – 25 januari 2005   18

- ze is een vereniging zonder winstoogmerk, 
- ze heeft als doelstelling het organiseren, coördineren en promoten van sociaal-cultureel   

volwassenenwerk in haar regio.  
Art. 3 
§1 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat de activiteiten die de persoonlijke ontplooiing en 

de maatschappelijke participatie van volwassenen tot doel hebben. 
Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wil de deelnemers kennis, vaardigheden, inzichten en 
attitudes bijbrengen en hun weerbaarheid ontwikkelen. Het wil de deelnemers leren omgaan 
met de pluriformiteit aan culturen en levensbeschouwingen en hen leiden tot bewuster 
burgerschap. 

§2 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk omvat volgende functies: 
• cultuurspreidend werk: de functie die het beleven van schoonheidservaringen tot doel 

heeft en die de deelnemers helpt de symbolen en de taal van kunst en cultuur beter te 
begrijpen, hanteren en waarderen en hen stimuleert om zowel receptief als productief aan 
kunst en cultuur te participeren; 

• ontwikkelingswerk: de functie die het verwerven en ontwikkelen van inzichten en 
vaardigheden wil bevorderen; 

• vormingswerk: de functie die doelgericht en systematisch een bewustmakingsproces op 
gang brengt en gericht is op het ontwikkelen van een eigen identiteit en het vermogen om 
zelfstandig richting te geven aan het eigen leven en/of gericht is op een engagement in de 
samenleving; 

• sociaal activeringswerk: de functie die inzichten en engagement via concrete modellen 
realiseert; 

• gemeenschapsvormend werk: de functie die gericht is op groepsvorming en op het 
uitbouwen en versterken van het sociaal weefsel.   

In haar werking dient de Volkshogeschool deze functies - met uitzondering van sociaal 
activeringswerk - te realiseren, hetzij rechtstreeks via eigen aanbod, hetzij onrechtstreeks via het 
stimuleren, coördineren en ondersteunen van de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
Art. 4 
De bestendige deputatie subsidieert de erkende Volkshogescholen telkens voor een periode van vier 
jaar, via jaarlijkse subsidie-enveloppen. De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot en met 2009. 
Voor het werkjaar 2005 wordt in het uitvoeringsbesluit een overgangsscenario voorzien. 
Art. 5 
De verdeling van het op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbaar krediet tussen de 
erkende Volkshogescholen is voor 75 % gebaseerd op het aantal inwoners en voor 25 % op de 
oppervlakte van de desbetreffende regio's. 
Art. 6 
Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, moet de erkende Volkshogeschool aan volgende 
voorwaarden voldoen: 
1. actief participeren; dit veronderstelt onder meer het opnemen van het uitvoerend werk, 

deelnemen aan het platform sociaal-cultureel volwassenenwerk en meewerken aan de 
beleidsprioriteiten die de bestendige deputatie formuleert t.a.v. de Volkshogescholen; 

2. een beleidsplan indienen voor de komende beleidsperiode, waarin o.a. wordt aangegeven op 
welke manier de Volkshogeschool zal inspelen op de beleidsprioriteiten van de bestendige 
deputatie; 

3.  in overleg treden met de andere Volkshogescholen uit de provincie; 
4. alle nodige gegevens met betrekking tot de werking verstrekken aan de provinciale 

administratie; 
5. jaarlijks een werkings- en financieel verslag, een jaarplan en begroting bezorgen aan de 

provinciale administratie. 
Art. 7 
De jaarlijkse subsidie wordt uitbetaald in drie schijven: 40 % wordt uitbetaald telkens vóór eind juni 
en eind december. De resterende 20 % van de subsidie wordt al dan niet uitbetaald na het indienen 
van het jaarverslag en nadat de bestendige deputatie heeft kunnen beoordelen in welke mate de 
erkende Volkshogeschool voldoet aan de subsidievoorwaarde zoals omschreven in art. 6, 
voorwaarde 1.  



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 02 – 25 januari 2005   19

Indien de Volkshogeschool, volgens de beoordeling van de bestendige deputatie:  
1.  de appreciatie ‘goed’ krijgt, dan wordt de resterende 20 % van de subsidie uitbetaald; 
2.  de appreciatie‘middelmatig’ krijgt, dan wordt slechts 10 % van de resterende subsidie 

uitbetaald; 
3.  de appreciatie ‘onvoldoende’ krijgt, dan wordt de resterende subsidie niet uitbetaald. 
Art. 8 
Op initiatief van de bestendige deputatie wordt een ‘platform sociaal-cultureel volwassenenwerk’ 
opgericht. Alle actoren die sociaal-cultureel volwassenenwerk organiseren, worden naar dit platform 
uitgenodigd. Daar kunnen ze zich buigen over de afstemming van het aanbod, het wegwerken van 
witte vlekken in het aanbod en het waken over de aanwezigheid van streekgerichte elementen. In 
het platform wordt ook bekeken hoe de participatie aan sociaal-cultureel volwassenenwerk 
gestimuleerd kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe methodieken waarmee geïnteresseerden 
bereikt kunnen worden te onderzoeken.  
Art. 9 
De bestendige deputatie bepaalt de procedure voor de erkenning en de subsidiering van de 
Volkshogescholen en voor de intrekking ervan. 
Art. 10 
De bestendige deputatie wordt gelast met de uitvoering van dit reglement en treft de nodige 
uitvoeringbesluiten. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005. 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
 
 
9. Ministeriële omzendbrief CP 2 betreffende het bevorderen van de 
organisatieontwikkeling van de lokale politie met als finaliteit een gemeenschapsgerichte 
politiezorg. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2004/OB/2/11 
 
Brugge, 17 januari 2005 
 
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 CP 2 
betreffende het bevorderen van de organisatieontwikkeling van de lokale politie met als 
finaliteit een gemeenschapsgerichte politiezorg. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2004 (blz. 86657 t.e.m blz. 
86671). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
 (get.) Paul  BREYNE 
 
 
10. Omzendbrief OOP 30bis aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van 
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en 
van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/1/2 
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Brugge, 21 januari 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief OOP 30bis 
aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 
betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot 
wijziging van de nieuwe gemeentewet. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2005 (blz. 1733 t.e.m blz. 1748). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  BREYNE 
 
 
11. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van Koning Albert. 
Vereniging “IJzergedenkteken van Koning Albert” 
 
Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2005-PG 
 
Brugge, 18 januari 2005. 
 
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. 
 
Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
 
 
12. Wijziging reglement ontsluiting cultureel erfgoed in West-Vlaanderen 
 
Cultuur, Afdeling Erfgoed 2004/C XIV/B-10  
 
Brugge, 14 januari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
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In uitvoering van art. 117 van de Provinciewet wordt hierna de tekst van het Provinciaal Reglement 
betreffende het ontsluiten van cultureel erfgoed in West-Vlaanderen bekendgemaakt. Dit reglement 
werd goedgekeurd door de Provincieraad van West-Vlaanderen in de zitting van 23 december 2004 
en vervangt het provinciaal reglement betreffende het ontsluiten van cultureel erfgoed in West-
Vlaanderen van 29 september 2003, dat opgeheven wordt zodra dit reglement van kracht wordt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
 
- gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet 
- gelet op het cultuurpact, vastgelegd bij decreet van 28/01/1974 
 
- gelet op het decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid dd. 

07/05/2004 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten 
- gelet op de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de provincies ter uitvoering van en 

complementair erfgoedbeleid goedgekeurd in de provincieraad van 28/05/98 
- gelet op het statuut van de Raad voor Cultuur van de provincie West-Vlaanderen, vastgesteld door 
de provincieraad op 29 maart 2001 
 
- gelet op de adviezen van de commissie musea en de commissie geschiedenis en volkskunde,  die 
deel uitmaken van de Raad voor Cultuur 
- gelet op de omschrijving van de samenstelling en de bevoegdheid van de adviesorganen (art. 50 
bis van de  provinciewet). 
- gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen  
 
op voorstel van de bestendige deputatie,  
 
BESLUIT: 
het gewijzigde ‘reglement betreffende ontsluiting van cultureel erfgoed in West-Vlaanderen’ vast te 
stellen als volgt: 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
Art. 1 In dit reglement hebben deze begrippen de volgende betekenis: 
1° Cultureel erfgoed: alle materiële en immateriële getuigenissen uit het verleden binnen een West-
Vlaams cultureel referentiekader. 
2° Ontsluiting: inhoudelijk en/of materieel  toegankelijk maken voor het publiek van het culturele 
erfgoed en het actualiseren van de betekenis van het te ontsluiten culturele erfgoed. 
3° Project: een initiatief of activiteit met een toegevoegde waarde aan een bestaande toestand die 
qua uitvoering in tijd afgebakend is maar met een duurzaam effect op langere termijn. 
 
Hoofdstuk 2 Doelstelling 
 
Art. 2 Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten kan de bestendige deputatie subsidies verlenen voor projecten tot ontsluiting en beleving 
van het culturele erfgoed voor het publiek met een duurzaam effect tot gevolg. 
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Hoofdstuk 3 Toepassingsgebied en voorwaarden 
 
Art. 3 Voor deze subsidie komen in aanmerking: alle projecten voor ontsluiting van cultureel 
erfgoed met betrekking op de provincie West-Vlaanderen en op de volgende erfgoeddomeinen:  

1. roerend cultureel erfgoed  
2. onroerend cultureel erfgoed  
3. immaterieel erfgoed en volkscultuur  

Art. 4 De subsidieerbaarheid van projecten is aan de volgende beperkingen onderworpen: 
1. Projecten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek en collectieregistratie, 

conservering en objectrestauratie komen enkel in aanmerking als er een publieksontsluiting 
aan gekoppeld is. 

2. Personeelskosten kunnen enkel in aanmerking genomen worden voor zover het gaat om 
tijdelijk personeel dat specifiek voor het project aangetrokken wordt. 

3. Bouwprojecten en restauratieprojecten van infrastructurele aard komen niet in aanmerking 
voor deze subsidie 

Art. 5 Enkel initiatiefnemers met rechtspersoonlijkheid en zonder winstoogmerk, met uitsluiting 
van erkende musea en erfgoedconvenanten die in het kader van het erfgoeddecreet gesubsidieerd 
worden, kunnen een subsidie in het kader van dit reglement aanvragen.. 
 
Hoofdstuk 4 Criteria 
 
Art. 6 Het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt in het kader van dit reglement moet 
beantwoorden aan de volgende criteria: 

1. betrekking hebben op de provincie West-Vlaanderen 
2. geen winstoogmerk hebben 

 
3. een bepaald domein of aspect van cultureel erfgoed tot onderwerp hebben 
4. een aantoonbare en te motiveren waarde en belang hebben op het vlak van erfgoed 
5. voldoende aandacht voor een kwalitatieve toestand en conservering van het erfgoed 

aantonen 
6. duidelijk op publieksontsluiting gericht zijn; de uitgaven voor publieksontsluiting moeten 

minstens een derde van de totale kosten bedragen 
7. een toegankelijkheid van duurzame aard aantonen, hetzij materieel hetzij inhoudelijk, met 

een bijzondere aandacht voor minder validen als het erfgoed dit toelaat 
8. voor ontsluiting van een onroerend erfgoed aantonen dat een fysieke toegankelijkheid op 

vaste dagen gegarandeerd is voor minstens 5 jaar (met een minimum van 1 dag per maand 
of 100 uren per jaar) 

9. voor materiële ontsluiting moet het project voldoende vormen van opvang en begeleiding 
van het publiek omvatten  

10.  het Nederlands als voertaal hanteren 
 
Hoofdstuk 5 Aanvraag, procedure en afhandeling 
 
Art. 7  De aanvraag tot het verkrijgen van deze projectsubsidie moet ondertekend ingediend 
worden bij de Provinciale Dienst voor Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
uiterlijk op 1 februari van het jaar waarin het project plaatsvindt. 
Art. 8  Volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden: 

1. het aanvraagformulier met identificatiegegevens 
2. eventueel de statuten van de initiatiefnemer (VZW) 
3. een beschrijving van het te ontsluiten erfgoed  
4. de motivatie en omschrijving van het ontsluitingsproject  inclusief een omschrijving van de 

toegankelijkheid voor het brede publiek en de elementen voor publieksbegeleiding 
5. een begroting met financieringsplan  
6. een projectplanning met een traject in de tijd uitgezet 

Art. 9 Na administratieve controle door de dienst cultuur evalueren de bevoegde adviescommissies 
voor musea en voor geschiedenis en volkskunde de projectaanvraag volgens de geëigende 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 02 – 25 januari 2005   23

werkprocedure vastgesteld door de bestendige deputatie. Op basis van het dossier en het advies 
van deze commissie, neemt de bestendige deputatie een beslissing. De projectaanvrager wordt ten 
laatste 5 maanden na de uiterste indieningsdatum, zoals bepaald in artikel 7, in kennis gesteld van 
deze beslissing met een subsidiebesluit. 
Art. 10 Volgende verantwoordingsstukken moeten uiterlijk op 15 september van het jaar volgend 
op het jaar van goedkeuring ingediend worden: 

1. een schriftelijk verslag van de ondernomen stappen en realisatie 
2. volledig overzicht van de gemaakte kosten en allerlei uitgaven met daartegenover een 

overzicht van de inkomsten  
3. aanvullende bewijsstukken zoals facturen, kostennota’s 
4. twee exemplaren van publicaties, promotiemateriaal en dergelijke van het project (waarvan 

één exemplaar voor de Provinciale Bibliotheek) 
 
 
Hoofdstuk 6 Subsidiebepaling en subsidievoorwaarden 
 
Art. 11 De bestendige deputatie kan een eenmalige subsidie verlenen voor een ingediende 
projectaanvraag. Deze subsidie bedraagt maximaal 50% van de aanvaardbare projectkosten 
(inclusief BTW in zoverre die niet afgetrokken worden) met een maximum van 12.500 euro per 
project. Projecten met een totale kost lager dan 2.000 euro komen niet in aanmerking. 
Art. 12 De eigen financiering van de projectaanvrager moet minimaal 15 % van de totale kosten 
bedragen. 
Art. 13 Op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de projectaanvrager kan de subsidie uitbetaald 
worden in twee keer: een voorschot van 60% na goedkeuring door de bestendige deputatie en het 
saldo na afloop van het project en voorlegging van de bewijsstukken. 
Art. 14 Het project kan doorlopen over een volgend kalenderjaar, evenwel binnen dezelfde maxima 
zoals hierboven bepaald. Eenzelfde  project kan slechts eenmaal voor subsidie in het kader van dit 
reglement in aanmerking komen.  
Art. 15 Als een projectaanvraag ingediend wordt, waarop meerdere provinciale reglementen van 
toepassing zijn voor bepaalde onderdelen van het initiatief, kan per onderdeel slechts één bepaald 
provinciaal subsidiereglement in aanmerking komen.  
Art. 16 Co-financiering met Europese subsidies is mogelijk. Als er een provinciaal aandeel in deze 
Europese co-financiering mogelijk is, kan deze subsidie daar deel van uitmaken. 
Art. 17 De subsidie wordt beperkt tot het tekort van de projectbegroting en wordt berekend 
volgens de uiteindelijk gemaakte uitgaven. 
 
Hoofdstuk 7 Controle en sancties 
 
Art. 18 De begunstigde projectaanvrager verbindt er zich toe om: 

1. de subsidie aan te wenden waarvoor ze bestemd is 
2. controle te aanvaarden van daartoe door de provincie gemachtigde ambtenaren 
3. de provincie als subsidiërende overheid te vermelden in alle publicaties, promotiemateriaal, 

op alle digitale dragers en in eventuele presentaties 
Art. 19 Niet naleven van deze verbintenissen, onjuiste of onvolledige aangiften, fraude en valse 
verklaringen kunnen de gedeeltelijke of gehele terugvordering van deze subsidie tot gevolg hebben 
(inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot). 
Art. 20 Alle betwistingen voortvloeiend uit dit reglement worden behandeld door de bestendige 
deputatie. Hiertoe dient een aangetekend schrijven te worden gericht aan de bestendige deputatie. 
 
Hoofdstuk 8 Slotbepaling en overgangsmaatregel 
 
Art. 21 Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2005. 
 
Brugge, 
23 december 2004 
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De Provinciegriffier       De Voorzitter  
(get.) H. OST        (get.) J. de BETHUNE 
 
 
13. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een 
handicap en hun netwerk. 
 
Welzijn P05/8/1/09/1 
 
Brugge, 17/01/2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing van 23.12.2004 van de Provincieraad houdende de goedkeuring van het provinciaal 
reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een handicap en hun netwerk. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

Provinciaal reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een 
handicap en hun netwerk. 

 
Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen 
 
Art. 1  
§1 De provincie kan onder de voorwaarden vastgesteld in dit besluit en binnen de perken van het 
op de provinciale begroting voorziene krediet subsidies voorzien voor het uitvoeren van opdrachten 
en/of het organiseren van samenwerkingsprojecten, opgezet voor de doelgroep, omschreven in 
artikel 2. 
§2 Alle organisaties die over een v.z.w.- rechtsvorm beschikken en een zetel of minstens een 
secretariaat in West-Vlaanderen hebben kunnen een subsidiëring  voor een opdracht  aanvragen.  
§3 De aanvrager van een samenwerkingsproject moet een v.z.w.- rechtsvorm hebben, de partners 
mogen voor het overige zowel een openbare of een private rechtspersoon zijn. 
Art. 2  
De doelgroep zijn personen met een handicap, welke ook de aard van hun beperking is samen met 
het sociale netwerk waarin zij ingebed zijn en die binnen West-Vlaanderen hetzij particulier wonen, 
hetzij in een voorziening verblijven. 
 
Hoofdstuk 2 – De opdrachten 
 
Art. 3 
§1 De onder artikel 1 §2 vermelde organisaties kunnen voor de betoelaging voor het uitvoeren van 
een opdracht in aanmerking komen. 
Een opdracht is een duidelijk omschreven en voor de in artikel 2 vermelde doelgroep betekenisvolle 
doelstelling van een organisatie. Deze doelstelling moet in minimaal 2 arrondissementen van West-
Vlaanderen worden gerealiseerd. 
Het concrete aanbod moet handelen over volgende werkingsaspecten: 

- belangenverdediging van de doelgroep,  
- werken aan structuurveranderingen 
- informeren 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 02 – 25 januari 2005   25

- vrije tijdsinitiatieven opzetten 
- vakantiereizen aanbieden 
- kadervorming aanbieden 
- werken aan positieve beeldvorming. 

§2 Elke actie of werkvorm, binnen het aanbod vermeld in §1, waarvoor reeds een erkenning en/of 
subsidiëring door een andere overheid ( Vlaams, Federaal, …) werd verleend, komt niet  in 
aanmerking voor subsidiëring als opdracht.  

§3 Wanneer het onderwerp van de opdracht ook onderwerp is van een andere provinciale 
werkingssubsidie, dan kan men kiezen voor de voordeligste regeling. 

Art. 4 
§1 Een opdracht wordt op de volgende wijze betoelaagd : 
Er wordt voorzien in een basistoelage van 1.250 EUR voor het zoeken of zelf aanbieden van 
oplossingen in functie van de inclusie van de doelgroep in de ruime samenleving. 
Per gekozen werkingsaspect kan een toelage van 1.000 EUR verleend worden. De werkingsaspecten 
en daarbij horende voorwaarden waaraan moet voldaan worden zijn : 

• Op continue basis belangen verdedigen van de doelgroep, inclusief het geven van 
begeleiding en/ of oriëntering van de doelgroep. De nadruk ligt hier op individuele 
belangenverdediging en/ of hulpverlening, ombudsfunctie of actieve informatieverspreiding, 
via diverse kanalen zoals tijdschriftjes, website… 

• Op continue basis werken aan structuurveranderingen op maatschappelijk vlak. Er moet 
sprake zijn van een aantoonbare inspraak- en participatiebevordering, binnen gelijk welke 
overlegstructuur, gaande van overleg binnen de organisatie tot deelname aan 
beleidsadvisering. 

• Organiseren van informatiebijeenkomsten, in groepsverband,  gericht op de integratie en de 
versterking (empowerment) van de doelgroep. Informeren is een basisvereiste tot 
participatie.  

• Het opzetten van vrije tijdsinitiatieven, die  het isolement doorbreken en/of bijdragen tot de 
ontplooiing van de persoon ( min 20 bijeenkomsten per jaar met min. 12 deelnemers of 
min.30 bijeenkomsten per jaar met min. 8 deelnemers).  

• Organiseren van vakantiereizen, ter ondersteuning van het thuismilieu, de mantelzorgers en 
de betrokkenen zelf, zowel in groep, als individueel. Er dient voor minstens 30 personen een 
vakantie met minimum 4 overnachtingen te worden georganiseerd. 

• Organiseren van kadervorming voor vrijwilligers ( min. 15 bijeenkomsten met min 6 
deelnemers). De agenda van deze vormingen kan worden opgevraagd. 

• Organiseren van initiatieven rond positieve beeldvorming , hetzij via acties, via publicaties, 
via het naar buiten komen met door de doelgroep ontplooide initiatieven, enz… 

Art. 5 
§1 Een aanvraag moet steeds vergezeld zijn van volgende documenten: 

- een begroting  
- een planning van de activiteiten 
- een jaarverslag van het voorgaande werkjaar 
- de overige documenten, vermeld in art.10 §1A 

§2 Bij het einde van het werkjaar waarin de aanvraag werd gedaan moeten volgende 
verantwoordingsstukken worden voorgelegd : 

- de resultaatrekening en de balans bij een dubbele boekhouding of een overzicht van de 
uitgaven en inkomsten en de rekeningenstanden bij een kasboekhouding 

- een overzicht van de initiatieven die zijn doorgegaan, gerangschikt volgens de opdracht 
waaraan men wenst te voldoen 

§3 Alle in aanmerking komende  initiatieven moeten vooraf worden aangekondigd, en de 
aankondigingen moeten aan het dossier worden toegevoegd. 
§4 De subsidie wordt uitbetaald onder de vorm van een voorschot na de principiële goedkeuring 
van het dossier en een saldo, na jaarlijks voorleggen van de verantwoordingsstukken die de 
effectieve uitvoering van een opdracht moeten staven. 
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Hoofdstuk 3 – een samenwerkingsproject 
  
Art. 6  
§1 Dit is een duidelijk omschreven en uitgewerkt project, rond een bepaald thema, dat in een 
actie(s) resulteert die door minstens twee organisaties wordt opgezet en waarbij één van de 
partners zich buiten de gehandicaptensector situeert. 
§2 Elk project waarvoor een subsidie wordt aangevraagd dient additioneel te zijn aan de reguliere 
werking en dat moet in het dossier ondubbelzinnig worden aangetoond. Het moet resulteren in 
(een) concre(e)t(e) actie(s) die evalueerbaar zijn. 
Een samenwerkingsproject moet de inclusie van de doelgroep verhogen en op die manier een 
duurzame impact hebben op de leefsituatie van de omschreven doelgroep. 
§3 Een samenwerkingsproject kan voor één, twee of drie jaar worden gesubsidieerd.  Het eerste en 
het laatste werkjaar kunnen een deel van twee kalenderjaren uitmaken. 
Art. 7 
Het bedrag van de subsidie wordt jaarlijks bepaald door de Bestendige Deputatie en bedraagt 
maximaal 80% van de door de Bestendige Deputatie weerhouden kosten met een maximum van 
12.500 EUR per werkjaar. De subsidie kan ten hoogste voor maximum drie jaar worden toegekend. 
Art. 8 
§1 Alle kosten moeten gestaafd worden d.m.v. facturen en betalingsbewijzen. Deze facturen 
moeten gedateerd zijn, de aanvrager als schuldenaar vermelden en duidelijk de kosten 
omschrijven. 
§2 Indien de gestaafde kosten lager zijn dan de geraamde kosten, dan wordt de subsidie berekend 
op de gestaafde kosten. Tevens dient een duidelijke overzichtsstaat van de uitgaven opgemaakt te 
worden. 
§3 Enkel de kosten gemaakt na datum van de aanvraag zijn subsidieerbaar 
Art. 9 
§1  De aanvrager dient per projectjaar een voortgangsverslag van het samenwerkingsproject en 
een verantwoordingsstaat van de uitgaven van het voorbije werkjaar voor te leggen. 
§2 De subsidie wordt uitbetaald onder de vorm van een voorschot na de principiële goedkeuring 
van het dossier en een saldo, na jaarlijks voorleggen van de verantwoordingsstukken, zowel wat 
betreft de opdrachten als de samenwerkingsprojecten. 
Een samenwerkingsproject krijgt wel de principiële goedkeuring voor de ganse duur van het project. 
§3 Na afsluiting van het samenwerkingsproject  en in functie van de saldofinanciering dient de 
aanvrager bovendien een evaluatieverslag van het project voor te leggen. 
 
Hoofdstuk 4  - Bepalingen m.b.t. de aanvraag van opdrachten en/of 
samenwerkingsprojecten  
 
Art. 10 
§1 De subsidieaanvragen worden schriftelijk op een éénvormig aanvraagformulier ingediend bij de 
Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen, t.a.v. de dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III laan 41 te 8200 Sint Andries en bevat volgende gegevens : 
A : zowel geldend voor de aanvraag voor een opdracht als voor de aanvraag van een 
samenwerkingsproject : 
- Naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer van de aanvrager 
- Statuten, lijst van de leden van de algemene vergadering en raad van bestuur van de aanvrager 
- Een overzicht van de erkenning(en) en inkomsten door Vlaamse of andere overheden 
- Planning van de activiteiten, een begroting en een jaarverslag van het voorgaande werkjaar. 
B : bijkomend voor wat betreft de aanvraag van een samenwerkingsproject 
- opgaven van de naam, adres en hoedanigheid van de partner(s) van het samenwerkingsproject 
- een document waaruit de vorm van de samenwerking blijkt en een   afsprakennota onder de 

deelnemers omtrent taakverdeling en eventuele financiële inbreng. 
- een omstandige omschrijving van het project, met informatie over  

- startdatum en duur 
- de behoefte en de wijze waarop deze werd vastgesteld 
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- de doelgroep en de wijze waarop deze wordt betrokken bij de uitvoering 
van het project 

- de doelstellingen en de evaluatiecriteria die men vooropstelt op basis 
waarvan het projectresultaat kan worden geëvalueerd. 

-     Een sluitende begroting van het samenwerkingsproject met de fasering ervan in functie  
       van de duur van het project. 
§2 De aanvragen voor opdrachten dienen jaarlijks hernieuwd te worden. 
De aanvragen voor samenwerkingsprojecten krijgen een principiële goedkeuring voor de ganse duur 
van het project en moeten daarom slechts één keer worden aangevraagd. De verantwoording van 
het project dient echter jaarlijks te gebeuren, conform art 8 en 9 
§3 Elke wezenlijke wijziging met betrekking tot voor vermelde elementen dient door de aanvrager 
onmiddellijk aan de dienst Welzijn te worden gemeld. 
 
Hoofdstuk 5 – Termijnen en procedure 
 
Art. 11 
§1 De aanvragen dienen te gebeuren voor 1 mei van het werkjaar. De beslissing over de principiële 
goedkeuring en de uitbetaling van een voorschot wordt door de Bestendige Deputatie bekend 
gemaakt tegen 15 oktober van hetzelfde werkjaar. 
§2 Ten laatste op 1 mei van het volgende jaar, of drie maanden na afloop van het 
samenwerkingsproject moeten de verantwoordingsstukken ( rekeningen, werkingsverslag,  
 
voortgangsrapport)  worden voorgelegd. De beslissing over de uitbetaling van het saldo wordt 
eveneens tegen 15 oktober door de Bestendige Deputatie bekend gemaakt. 
 
Hoofdstuk 6  -  Overgangs- en slotbepalingen 
 
Art. 12 
§1 De Bestendige Deputatie kan de provinciale administratie gelasten met een onderzoek om de 
juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan. 
§2 De Bestendige Deputatie beslist over alle betwiste en niet voorziene gevallen en neemt de 
nodige maatregelen voor de uitvoering van dit reglement,. inclusief het wijzigen van de termijnen of 
de percentages en bedragen van de subsidiëring. 
 
Art. 13 
§1 Indien het verleende voorschot  bij de eindafrekening het uiteindelijke subsidiebedrag 
overschrijdt wordt het teveel ontvangen voorschot teruggevorderd. 
§2 Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt of wanneer aan de voorwaarden 
van onderhavig besluit niet of niet meer wordt voldaan, kan de Bestendige Deputatie beslissen tot 
gehele of gedeeltelijke terugvordering van de verleende subsidie, alsook tot de uitsluiting van 
verdere subsidiëring. 
 
Art. 14 
Elkeen die geniet van een provinciale subsidie is tevens onderworpen aan de provinciale bepalingen 
rond de publiciteitsvoering en aankondigingen naar het publiek toe. 
 
Art. 15 
Het kaderreglement en het daarbij horende uitvoeringsbesluit d.d.  18 december 1997 worden 
opgeheven behoudens de behandeling van de dossiers die werden ingediend in het werkjaar 2004 . 
 
Art. 16 
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2005 
 
Te Brugge, op 
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De Provinciegriffier       De Voorzitter 
(get)H. Ost        (get) J. de Bethune 
 
 
14. Beleidsnota “Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het grensoverschrijdend 
cultureel beleid in de Euregio Scheldemond 2005-20008” en het bijhorend meerjarenplan 
2005-2008. 
 
Cultuur, 2005/C XV/2-B 
 
Brugge, 14 januari 2005 
 
Mevrouwen,  
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de 
beslissing van 23 december van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende de beleidsnota 
“Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het grensoverschrijdend cultureel beleid in de Euregio 
Scheldemond 2005-2008” en het bijhorend meerjarenplan 2005-2008. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen; 
 
Gelet op de jarenlange samenwerking tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
Zeeland; 
 
Gelet op het rapport ‘Met zicht op Zee-Vlaanderen, hardop nadenken over grensoverschrijdende 
culturele samenwerking’;  
 
Overwegende dat er nood was aan een beleidskader en een meerjarenplan voor de culturele 
samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland; 
 
Gelet op de noodzaak om het bestaande subsidiereglement van 1989 te vernieuwen; 
 
Gelet op het positieve advies van de vakgroep cultuur van de Euregio Scheldemond over het 
beleidskader, het meerjarenplan en het vernieuwde subsidiereglement; 
 
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet; 
 
Op voorstel van de bestendige deputatie;  
 
BESLUIT 
 
Beleidsnota “Cultuur zonder grenzen, de toekomst van het grensoverschrijdend cultureel 

beleid in de Euregio Scheldemond 2005-2008” en het bijhorend meerjarenplan 2005-
2008. 

 
Art. 1 Het bijgevoegde ontwerp van beleidsnota “Cultuur zonder grenzen. De toekomst van het 
grensoverschrijdend cultureel  beleid in de Euregio Scheldemond 2005- 2008.” En bijhorend 
meerjarenplan “Grensoverschrijdend cultuurbeleid in de Euregio Scheldemond, meerjarenplan 
2005-2008” wordt goedgekeurd. 
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Te Brugge, op 23 december 2004     
 
De provinciegriffier,        De voorzitter, 
(get)Hilaire OST       (get)Jean de BETHUNE 
 
 
15. Reglement subsidiëring grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de provincies 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
 
Cultuur, 2005/C XV/2-B 
 
Brugge, 14 januari 2005 
 
Mevrouwen,  
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de 
beslissing van 23 december van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende het reglement 
betreffende de subsidiëring van grensoverschrijdende culturele projecten m.b.t. de provincies Oost-
vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 

De provincieraad van West-vlaanderen; 
 
Gelet op de jarenlange samenwerking tussen de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en 
Zeeland; 
 
Gelet op het rapport ‘Met zicht op Zee-Vlaanderen, hardop nadenken over grensoverschrijdende 
culturele samenwerking’;  
 
Overwegende dat er nood was aan een beleidskader en een meerjarenplan voor de culturele 
samenwerking tussen de provincie West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland; 
 
Gelet op de noodzaak om de bestaande “Subsidieregeling tot bevordering van de culturele 
uitwisseling tussen de provincie Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland” goedgekeurd door 
de provincieraad van West-Vlaanderen op 11 mei 1989 te vernieuwen; 
 
Gelet op het positieve advies van de vakgroep cultuur van de Euregio Scheldemond over het 
beleidskader, het meerjarenplan en het vernieuwde subsidiereglement; 
 
Gelet op artikel 65 van de Provinciewet; 
 
Op voorstel van de bestendige deputatie;  
 
BESLUIT 
 
Het reglement subsidiëring grensoverschrijdende culturele projecten met betrekking tot 
de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland wordt vastgesteld als volgt: 
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Hoofdstuk 1  Doelstelling 
 
Art. 1  De Provincies Zeeland, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen vinden de meerwaarde die 
grensoverschrijdende culturele projecten genereren belangrijk en stimuleren die meerwaarde door 
grensoverschrijdende culturele projecten te subsidiëren.  
 
Hoofdstuk 2  Begripsomschrijving 
 
Art. 2  In dit reglement hebben deze begrippen volgende betekenis:  

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

• Culturele projecten: projecten die vallen onder één of meerdere deelterreinen: 
o taal en letteren 
o professionele podiumkunsten, dans, muziek, theater 
o amateurkunst 
o beeldende kunst en vormgeving, nieuwe media, architectuur 
o cultureel erfgoed, musea, monumentenzorg, archeologie, geschiedenis 
o bibliotheekwerk 
o cultuureducatie en vormingswerk 

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

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

 
 
Hoofdstuk 3  Toepassingsgebied en voorwaarden 
 
Art. 3  De projectverantwoordelijke en de partners binnen het project moeten beantwoorden aan 
volgende criteria: 
een rechtspersoonlijkheid hebben 
een maatschappelijke zetel ofwel een vestiging hebben in een van de drie provincies 
de projectleider voert een boekhouding van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 
 
Hoofdstuk 4  Aanvraag, procedure en afhandeling 
 
Art. 4  Binnen de perken van de kredieten, goedgekeurd op de begroting van de provincies, kan de 
bestendige deputatie subsidies verlenen aan grensoverschrijdende culturele projecten. 
Art. 5  Een subsidieaanvraag dient ten minste zes maanden vóór het aanvangen van het project 
ingediend te worden. De aanvragen voor subsidie zullen behandeld worden in volgorde van 
indiening en tot uitputting van het krediet. 
Art. 6  De subsidieaanvraag gebeurt op basis van een standaardaanvraagformulier. 
Art. 7  De subsidieaanvraag wordt geadviseerd door de vakgroep cultuur waarin 
vertegenwoordigers zetelen van de drie provinciebesturen.  
Art. 8  Bij de advisering wordt rekening gehouden met: 

• de mate waarin culturele uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking de 
hoofddoelstellingen zijn van het project; 

• de bijdrage van het project aan de realisering van de uitgangspunten van de beleidsnota 
“Cultuur zonder grenzen; de toekomst van het grensoverschrijdende cultureel beleid in de 
Euregio Scheldemond 2005-2008” en het daarop gebaseerde meerjarenplan; 

• de inpasbaarheid van het project in het door de betrokken provincies gevoerde beleid; 
• de inhoudelijke kwaliteit en relevantie van het project in zijn culturele, sociale en 

geografische context; 
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• de originaliteit, de interdisciplinariteit en de professionele uitwerking van het culturele 
project; 

• de vernieuwende en experimentele aard van het project; 
• de inspanningen voor de verruiming en de verdieping van het publieksbereik; 
• de uitstraling en culturele meerwaarde van het project; 
• de financiële onderbouwing van het project met financieringsplan en andere 

inkomstenbronnen; 
Art. 9  De beslissing van de provinciebesturen wordt binnen de drie maanden na ontvangst van de 
subsidieaanvraag schriftelijk aan de projectleider meegedeeld. 
 
Hoofdstuk 5  Financiële voorwaarden en procedure 
 
Art. 10  In beginsel is de subsidie in het kader van dit subsidiereglement eenmalig. 
Art. 11  Voor subsidies komen in aanmerking: de totale kosten, zoals in de begroting van de 
ingediende subsidieaanvraag opgenomen, met uitzondering van administratieve en 
representatiekosten en eventuele inkomsten. 
Art. 12  De subsidie wordt betaald nadat de projectleider de nodige verantwoordingsstukken heeft 
afgeleverd. Voorschotten kunnen aangevraagd worden tot maximaal 50 %. 
Art. 13  Binnen de vier maanden na afloop van het project moeten volgende 
verantwoordingstukken worden ingediend bij het provinciebestuur waar de subsidieaanvraag werd 
ingediend: 

• een evaluatieverslag; 
• een gedetailleerde afrekening van het project met betalingsbewijzen; 
• drie exemplaren van alle publicaties, promotiemateriaal en een persdossier. 

 
Hoofdstuk 6  Controle en sancties 
 
Art. 14  De begunstigde projectaanvrager verbindt zich ertoe om: 

• de subsidie aan te wenden waarvoor ze bestemd is; 
• controle te aanvaarden van daartoe door de Provincies gemachtigde ambtenaren; 
• de provincie(s) als subsidiërende overheid te vermelden in alle vormen van communicatie 

over het project. 
Art. 15  Het niet naleven van deze voorwaarden, onjuiste of onvolledige aanvragen en valse 
verklaringen kunnen de gedeeltelijke of gehele terugvordering van deze subsidie tot gevolg hebben. 
 
Hoofdstuk 7  Slotbepalingen 
 
Art. 16  Dit reglement gaat in op 1 januari 2005. 
Art. 17  Met ingang van dit reglement vervalt de subsidieregeling van 1989 inzake culturele 
uitwisseling tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. 
Art. 18  Voor projecten die aanvangen in januari, februari of maart 2005 geldt het nieuwe 
reglement, met uitzondering van de indieningstermijn, die is vastgesteld op drie maanden. 
Art. 19 Voor de door de provincie Zeeland te verlenen subsidies in het kader van de 
grensoverschrijdende samenwerking blijven onverkort de bepalingen van de algemene 
subsidieverordening Zeeland 2002 van toepassing. 
 
 
Te Brugge, op 23 december 2004  
 
De provinciegriffier,         De voorzitter, 
(get)Hilaire OST         (get)Jean de BETHUNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  3 van 11 februari 2005 
 
16. Onroerende goederen – verpachtingen . Vaststelling coëfficiënten voor het 

bepalen van de maximumpachtprijzen. 
17. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de 

koorfederatie gevestigd in West-Vlaanderen 
18. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal 

reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie 
gevestigd in West-Vlaanderen. 

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

20. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van  deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen. 

21. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Algemene  Provinciebelasting.   
22. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op Bedrijven. 
23. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op 

Jachtverloven en Jachtvergunningen. 
24. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van provinciale  opcentiemen op de 

onroerende voorheffing   
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16. Onroerende goederen – verpachtingen . Vaststelling coëfficiënten voor het 
bepalen van de maximumpachtprijzen 
 
Dienst en referte : cel III – Patrimonium en Overheidsopdrachten,  3.1-2810 
 
Brugge, 27 januari 2005 

 
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 mevrouw en de heren arrondissementscommissarissen, 
Ter inlichting aan : 
de Provinciale Technische Dienst, 
de Dienst Overheidsopdrachten en Patrimonium 
 
In het Belgisch Staatsblad  van 15.12.2004,  pag. 84545 e.v. werden, in uitvoering van art. 2 
§ 4 van de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen en van artikel 13 van 
het koninklijk besluit van 11 september 1989 betreffende de pachtprijzencommissies, de 
nieuwe coëfficiënten bekend gemaakt die door de Provinciale pachtprijzencommissie voor de 
in de provincie West-Vlaanderen gelegen landbouwgronden als volgt werden vastgesteld :  

 
I. voor de gronden 

1. Duinen   3,27 
2. Polders  3,22 
3. Zandstreek  4,27 
4. Zandleemstreek 3,50 
5. Leemstreek  3,25 

  II.   voor de gebouwen 
 1. Duinen   4,25 

2. Polders  4,25 
3. Zandstreek 4,25 
4. Zandleemstreek 4,25 
5. Leemstreek 4,25 

 
De aldus vastgestelde maximumcoëfficiënten gelden voor de pachtprijzen die vervallen in de 
loop van de termijn van 3 jaar welke een aanvang neemt op de datum van de bekendmaking 
in het Belgisch Staatsblad. 
De maximum toegelaten pachtprijs wordt bekomen door vermenigvuldiging van het 
kadastraal inkomen met de voor de streek toepasselijke coëfficiënt.   
U gelieve in het bijzonder de kerkfabriek van voormelde aanpassing op de hoogte te stellen. 
    
De Gouverneur, 
Paul Breyne 
 
 
17. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de 
koorfederatie gevestigd in West-Vlaanderen 
 
Cultuur – 04/C VI/A-2 
 
Brugge, 28 januari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het provinciaal 
reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie gevestigd 
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in West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de provincieraad in zitting 
van 23 december 2004. 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2005 en vervangt onderstaande provinciale 
reglement: Reglement tot subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor koorzang en van 
de verbonden en federaties gevestigd in West-Vlaanderen van 10 maart 1987. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet  van 28 januari 1974 betreffende het 
Cultuurpact;  
Rekening houdend met de Provinciewet, i.c. artikel 65 en artikel 85; 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de 
aanwending van sommige toelagen; 
Gelet op het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake 
de controle op de toekenning en de aanwending van subsidies; 
Gelet op het provinciaal reglement tot subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor 
koorzang en van de verbonden en federaties gevestigd in West-Vlaanderen van 10 maart 
1987; 
Gelet op het advies van provinciale Adviescommissie Muziek – Werkgroep Vocaal van 26 
oktober 2004; 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie;  
Besluit:  
Het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie 
gevestigd in West-Vlaanderen wordt vastgesteld als volgt:  
 
Hoofdstuk 1 – subsidies aan koren 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen aan amateurkoren. De subsidiëring 
heeft tot doel de uitstraling van het provinciaal koorlandschap te bevorderen, ook buiten de 
provinciale grenzen en te stimuleren tot nieuwe, waardevolle initiatieven op het vlak van de 
koormuziek. 
Artikel 2 

 Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager een feitelijke vereniging 
of een vzw zijn die de amateuristische beoefening van koorzang als doel heeft; 

 gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen. 
Artikel 3 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert een festivalcyclus waarvoor de Bestendige 
Deputatie de modaliteiten vastlegt in een organiek reglement.  
De festivalcyclus verloopt over 4 jaar als volgt: 
jaar 1 : schriftelijke selectie en selectie via auditieconcerten 
jaar 2: koorfestival 
jaar 3: promotie van de laureaten (kan doorlopen in jaar 4) 
jaar 4: sabbatjaar 
Artikel 4 
De deelname aan de festivalcyclus en de resultaten daarvan bepalen de toekenning van de 
subsidies.  
De subsidies kunnen toegekend worden als deelnemingspremie, jaarlijkse werkingssubsidie 
en/of als projectsubsidie 
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Artikel 5 
De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan koren die geselecteerd werden voor en 
optreden tijdens het provinciaal koorfestival binnen de festivalcyclus. 
Artikel 6 
De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan koren die geselecteerd werden tot 
deelname aan auditieconcerten binnen de festivalcyclus. 
Artikel 7 
De projectsubsidies worden enkel toegekend aan koren die geselecteerd werden tot deelname 
aan auditieconcerten binnen de festivalcyclus en hiervoor een afzonderlijke aanvraag 
indienen. 
 
Hoofdstuk 2 – convenant met de federatie 
 
Artikel 8 
De Bestendige Deputatie sluit een convenant af met de West-Vlaamse koorfederatie.  
Artikel 9 
Het convenant bepaalt dat de West-Vlaamse koorfederatie ondermeer de volgende 
opdrachten uitvoert: 

- als deskundige veldpartner van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal 
koorlandschap ondersteunen en verder kwalitatief uitbouwen en een grotere 
uitstraling van het West-Vlaamse koorleven bewerkstelligen; 

- specifieke initiatieven ontwikkelen met het oog op de kwalitatieve ondersteuning van 
de West-Vlaamse koren die niet geselecteerd worden binnen de festivalcyclus. 

Artikel 10 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten ontvangt de koorfederatie voor het uitvoeren van de opdrachten vermeld in het 
convenant een financiële inbreng vanwege de Provincie. 
 
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen 
 
Artikel 11 
De Bestendige Deputatie beslist, na advies van de bevoegde commissie van de provinciale 
Raad voor Cultuur, zowel over de toekenning als over het inhouden of terugvorderen van de 
subsidies. De modaliteiten hiervoor worden door de Bestendige Deputatie vastgelegd in een 
organiek reglement. 
Artikel 12 
Dit reglement vervangt het “Reglement tot subsidiëring van de liefhebbersverenigingen voor 
koorzang en van de verbonden en federaties gevestigd in West-Vlaanderen” van 10 maart 
1987, verschenen in het Bestuursmemoriaal van 19 augustus 1987. 
Artikel 13 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005. 
 
Brugge, 23 december 2004. 
 
De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
(get.) H. Ost        (get.) J. de Béthune 
 
 
18. Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal 
reglement voor de subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie gevestigd 
in West-Vlaanderen 
 
Cultuur – 05/C VI/A-2 
 
Brugge, 28 januari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
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Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het organiek reglement 
in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement voor de subsidiëring van de 
amateurkoren en de koorfederatie gevestigd in West-Vlaanderen gepubliceerd zoals 
goedgekeurd werd door de bestendig deputatie van de provincieraad in zitting van 20 januari 
2005. 
Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2005 en vervangt het onderstaande provinciale 
reglement: modaliteit in uitvoering van art. 3 van het ‘Reglement betreffende de provinciale 
subsidiëring van de verenigingen voor koorzang’ van 4 december 1997. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul Breyne 
 
 
Organiek reglement in uitvoering van artikels 3 en 4 van het provinciaal reglement 
voor de subsidiëring van de amateurkoren en de koorfederatie gevestigd in West-

Vlaanderen 
 
Hoofdstuk 1 – koorfestivalcyclus 
 
De Koorfestivalcyclus 
Artikel 1 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert bij besluit van de Bestendige Deputatie en op 
advies van de terzake bevoegde commissie van de provinciale Raad voor Cultuur, een 
koorfestivalcyclus. 
De resultaten van de selectieprocedure tijdens de festivalcyclus dienen als basis voor de 
toekenning van de provinciale subsidies. 
Artikel 2 – de cyclus algemeen 
De vierjarige cyclus van het gehele koorfestival ziet er als volgt uit:  

- 1e jaar: schriftelijke selectie en selectie via auditieconcerten 
- 2e jaar: koorfestival 
- 3e jaar: promotie van de laureaten (kan doorlopen tijdens 4e jaar) 
- 4e jaar: sabbatjaar  

Artikel 3 – de selectie (jaar 1) 
De selectie gebeurt enerzijds op basis van het ingediende dossier (schriftelijke selectie) en 
anderzijds via een jurering van een concert (selectie via auditieconcert). 
Op basis van de schriftelijke selectie worden maximaal twaalf koren geselecteerd. Daarvan 
worden via auditieconcerten maximaal zes koren genomineerd voor deelname aan het 
provinciaal koorfestival. 
Artikel 4 – het festival (jaar 2) 
Gedurende één dag komen de maximaal zes genomineerde koren aan bod. Zij zullen optreden 
in het Concertgebouw in Brugge. De koren worden beoordeeld door een vakjury. De vakjury 
roept één koor uit tot provinciaal laureaat (1e plaats), één koor tot tweede laureaat (2e plaats) 
en één koor tot derde laureaat (3e plaats); alle andere koren dragen de titel “provinciaal 
genomineerde”.   
Artikel 5 – het promotieproject (jaar 3-4) 
In het jaar dat volgt op het festival werkt de Provincie in overleg met de laureaten van het 
festival een project uit. Dit project beoogt minimaal een interprovinciale uitstraling. 
 
Deelname  
Algemene voorwaarden 
Artikel 6 
De koorfestivalcyclus staat open voor gemengde koren, vrouwen-, mannen-, jeugd- en 
kinderkoren. 
Artikel 7 
Om in aanmerking te komen voor selectie gelden volgende bepalingen: 

- het koor moet gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen; 
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- het koor kent een continue werking met reguliere onbezoldigde leden; 
- het koor telt minimaal twaalf leden exclusief dirigent en begeleider(s); 
- het koor bestaat op het ogenblik van inschrijving ten minste één jaar in zijn huidige 

bezetting. 
 
Deelnameprocedure 
De schriftelijke selectie (eerste selectie) 
Artikel 8 
De Provincie maakt de mogelijkheid tot deelname bekend in januari van het selectiejaar.   
De inschrijving dient uiterlijk op 15 maart van het selectiejaar op de daartoe bestemde 
formulieren gericht te worden aan Provincie West-Vlaanderen, Dienst Cultuur - Sectie Muziek, 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, hierna de administratie 
genoemd.  
Artikel 9 
Bij de inschrijving worden volgende gegevens gevoegd: 

1. de ingevulde inschrijvingsformulieren; 
2. de ledenlijst van het koor met vermelding van naam, voornaam, gemeente, 

geboortedatum, stemsoort en datum van aansluiting bij het koor per lid; 
3. de samenstelling van het bestuur van de vereniging; 
4. een recente foto van het koor; 
5. een recente geluids- of video-opname van minimaal 10 minuten; 
6. een CV van het koor en een werkingsverslag van het afgelopen jaar; 
7. de programmatie van minstens het eerstvolgende jaar; 
8. een programmavoorstel voor het auditieconcert dat zou worden uitgevoerd bij 

eventuele selectie (minimum 25 en maximum 35 minuten zang); 
9. een programmavoorstel voor het festival dat zou worden uitgevoerd bij eventuele 

selectie (minimum 20 en maximum 30 minuten zang);  
10. een financieel verslag (afrekening) van het voorbije werkingsjaar; 
11. de begroting voor het komende werkingsjaar. 

Artikel 10 
Koren komen sowieso niet in aanmerking voor selectie indien: 

- het dossier te laat werd ingediend; 
- het dossier onjuiste gegevens bevat of blijk geeft van een niet correcte zakelijke 

werking; 
- het dossier niet voldoet aan de bepalingen van dit reglement. 

Artikel 11  
De ingediende dossiers worden beoordeeld door de selectiejury voor wat betreft punten 1 tot 
en met 9 van artikel 9. De administratieve beoordeling (punten 10 en 11 van artikel 9) 
gebeurt door de administratie.  
Er worden maximaal twaalf koren geselecteerd voor deelname aan de auditieconcerten. 
Uiterlijk op 30 april van het desbetreffende jaar wordt deze eerste selectie met een korte 
motivering aan alle koren die meedongen bekend gemaakt.   
De selectie via auditieconcerten (tweede selectie) 
Artikel 12 
Samen met de bekendmaking van de eerste selectie bezorgt de administratie eveneens de 
concrete richtlijnen i.v.m. de auditieconcerten aan de geselecteerde koren.   
Artikel 13 
Tijdens elk auditieconcert treden minstens twee koren op. Er worden maximum 6 
auditieconcerten georganiseerd. De auditieconcerten moeten steeds plaatsvinden tussen 1 
oktober van het selectiejaar en 15 maart van het daaropvolgende festivaljaar. 
De koren maken onderling de nodige afspraken en bezorgen de data en het programma van 
de concerten aan de administratie uiterlijk op 15 juni. 
Artikel 14 
De samenstelling en het programma van de auditieconcerten wordt door de selectiejury en de 
commissie muziek vastgelegd. 
Uit het voorgesteld programma mag de eigenheid van het koor blijken. 
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Enkel indien de eigenheid van het koor vereist dat het afzonderlijk optreedt kan, bij 
uitzondering op de bepaling van artikel 13, overwogen worden om toch een extra 
auditieconcert te laten plaatsvinden. De aanvraag hiertoe moet grondig worden gemotiveerd 
door het koor. 
De Bestendige Deputatie beslist over de uiteindelijke samenstelling en het programma op 
basis van het advies van de selectiejury en de commissie muziek. 
De koren worden hiervan ingelicht in de loop van de maand juli.  
Artikel 15 
De auditieconcerten worden beoordeeld door de selectiejury. De selectie voor deelname aan 
het festival wordt uiterlijk op 30 maart van het festivaljaar aan alle koren die meedongen 
bekend gemaakt. Tegelijkertijd worden ook de juryrapporten van de auditieconcerten 
overgemaakt aan alle deelnemende koren.   
Artikel 16 
De koren die niet worden geselecteerd voor deelname aan het festival worden volgens de 
kwaliteit van de geleverde prestaties gerangschikt en in een reservegroep opgenomen. Die 
reserve kan worden aangesproken indien één van de genomineerden voor het festival 
afhaakt.   
 
Het Festival 
Artikel 17 
Samen met de bekendmaking van de tweede selectie bezorgt de administratie eveneens de 
concrete richtlijnen i.v.m. het festival aan de zes geselecteerde koren.   
Artikel 18 
Uit het voorgestelde festivalprogramma mag de eigenheid van het koor blijken. Dit 
programma kan identiek zijn aan het programma van het auditieconcert.  
Artikel 19 
De uiteindelijke samenstelling en het programma van het festival wordt door de commissie 
muziek en de voorzitter van de vakjury vastgelegd. De koren worden hiervan ingelicht 
uiterlijk op 30 mei.  
Artikel 20 
Het festival wordt beoordeeld door de vakjury.  
Artikel 21 
De uitslag wordt tijdens de afsluitende proclamatie van de festivalnamiddag bekend gemaakt 
door de voorzitter van de vakjury. 
Artikel 22 
Aan de laureaten wordt een prijs toegekend naargelang hun rangschikking. 
Artikel 23 
Aansluitend op de proclamatie krijgen de dirigenten van de deelnemende koren de 
gelegenheid om een gesprek te voeren met de leden van de jury. 
Na afloop van het festival ontvangen alle deelnemende koren een schriftelijk juryrapport. 
 
Het promotieproject 
Artikel 24 
Het promotieproject staat enkel open voor de laureaten van het festival. 
Artikel 25 
Het project wordt in nauw overleg tussen de laureaten en de provincie uitgewerkt.   
 
Organisatie  
Algemene Bepalingen 
Artikel 26 
De organisatie van de vierjarige provinciale koorfestivalcyclus berust bij de Bestendige 
Deputatie. 
Artikel 27 

- De organisatie van de auditieconcerten gebeurt in samenspraak met de geselecteerde 
koren. Hiertoe nodigt de Provincie de geselecteerde koren uit tot een vergadering 
waarin alle concrete afspraken ter voorbereiding zullen worden gemaakt. Het geheel 
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wordt begeleid door de adviescommissie muziek en de administratie. De organisatie 
van de auditieconcerten zelf wordt door de plaatselijke koren gedragen. 

- Het vierjaarlijkse provinciaal koorfestival wordt georganiseerd door de Provincie. De 
datum van het festival zal telkens minimaal één jaar vooraf door de Bestendige 
Deputatie worden bekendgemaakt. 

- De organisatie van het promotieproject wordt door de Provincie en/of één of meerdere 
laureaten waargenomen. Afhankelijk van de concrete invulling kunnen hier de nodige 
partnerships voor worden aangegaan.   

 
De Jury’s 
Artikel 28 
De Bestendige Deputatie stelt op advies van de commissie muziek de selectie- en de vakjury 
samen. De Bestendige Deputatie bekrachtigt de uitspraken van de jury’s. Tegen de uitspraak 
van de Bestendige Deputatie is geen beroep mogelijk. 
 
 
Artikel 29 

- De selectiejury (jury dossiers en auditieconcerten) bestaat uit een groep van vijf leden 
waaruit één voorzitter wordt aangeduid. Per auditieconcert zijn telkens drie juryleden 
(inclusief de voorzitter) en de secretaris (administratie cultuur) aanwezig. 

- De vakjury (jury festival) bestaat uit een door haar afgevaardigd lid van de 
selectiejury en vier niet-West-Vlaamse deskundigen waaronder bij voorkeur ook een 
buitenlands deskundige. Uit de vijf juryleden wordt een voorzitter aangeduid. De jury 
wordt bijgestaan door de secretaris (administratie cultuur). 

 
Kosten 
Artikel 30 - auditieconcerten 
Alle rechtstreekse kosten en baten die voortkomen uit de organisatie van de auditieconcerten 
zijn voor rekening van de koorbesturen. De Provincie staat in voor de vergoeding van de 
juryleden en draagt bij aan de gezamenlijke promotie van deze concerten.   
Artikel 31 – festival 
De kosten voor de organisatie van het festival zijn voor rekening van de Provincie. 
De Provincie stelt enkel een piano ter beschikking van alle deelnemende koren. Koren die 
andere begeleidingsinstrumenten wensen te gebruiken moeten zelf voor die instrumenten 
instaan. De eventuele kosten voor de huur van deze instrumenten kunnen vergoed worden tot 
een maximumbedrag van 250 euro. Hiervoor dient het koor een schuldvordering in tweevoud 
in samen met de gekweten factuur. 
De reiskosten van de uitvoerende leden, de dirigent en maximaal drie bestuursleden van de 
deelnemende koren zijn ten laste van de Provincie. De terugbetaling gebeurt als volgt. 
Na het festival ontvangt elk koor een schuldvordering en een verantwoordingsstaat in twee 
exemplaren. 
Is de reis gebeurd met een bus dan dient de schuldvordering in tweevoud teruggestuurd te 
worden samen met de gekweten factuur. 
Is de reis gebeurd met eigen wagens, dan dient de verantwoordingsstaat in tweevoud te 
worden teruggestuurd. De terugbetaling mag het bedrag niet overschrijden dat de reis zou 
kosten berekend volgens de tarieven van het openbaar vervoer. 
De vereiste documenten moeten de administratie bereiken binnen de twee maanden na de 
laatste festivaldag. 
De deelnemende koren ontvangen een zelfde deelnemingspremie. 
Het bedrag van de prijzen voor de laureaten wordt bepaald door de Bestendige Deputatie. 
 
Hoofdstuk 2 – subsidiëring 
 
Artikel 32 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager 
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- een feitelijke vereniging of een vzw zijn die de amateuristische beoefening van 
koorzang als doel heeft; 

- gevestigd en hoofdzakelijk werkzaam zijn in West-Vlaanderen; 
- een boekhouding voeren en de administratieve en financiële controle van de Provincie 

aanvaarden. 
- geselecteerd worden voor deelname aan de festivalcyclus zoals bepaald in hoofdstuk 1 

van dit reglement; 
Artikel 33 
De subsidies kunnen de volgende vormen aannemen: 

- De deelnemingspremies worden enkel toegekend aan de maximum zes koren die 
geselecteerd werden voor en optreden tijdens het provinciaal koorfestival. De 
Bestendige Deputatie stelt per festivalcyclus het bedrag voor de deelnemingspremie 
vast. Dit bedrag is gelijk voor alle deelnemende koren.  
De deelnemingspremie wordt automatisch toegekend naar aanleiding van de 
deelname aan het festival. De in aanmerking komende koren dienen geen extra 
formaliteiten te vervullen tot het bekomen van deze premie. 

- De werkingssubsidies worden enkel toegekend aan de maximum twaalf koren die 
geselecteerd werden tot deelname aan auditieconcerten. De Bestendige Deputatie 
stelt per festivalcyclus het bedrag voor de werkingssubsidie vast. Dit bedrag geldt 
voor een periode van 4 jaar startend met het festivaljaar en is voor de twaalf koren 
gelijk. De subsidie wordt elk jaar op basis van het ingediende dossier geëvalueerd 
door de Bestendige Deputatie op advies van de bevoegde adviescommissie van de 
provinciale Raad voor Cultuur. 

- De projectsubsidies kunnen enkel worden toegekend aan de maximum twaalf koren 
die geselecteerd werden tot deelname aan auditieconcerten. Een koor kan ten hoogste 
één projectsubsidie krijgen per jaar. De Bestendige Deputatie kent de subsidies toe na 
advies van de Adviescommissie Muziek van de provinciale Raad voor Cultuur. Bij de 
beoordeling van de ingediende projecten en het bepalen van het subsidiebedrag wordt 
rekening gehouden met volgende criteria: 
- de inhoudelijke waarde van het project; 
- de duur van het project; 
- de spreiding over de provincie of daarbuiten; 
- het publieksbereik; 
- de doelgroepen 
- de gevoerde promotie. 
Het bedrag van de projectsubsidie is beperkt tot 50% van de totale begroting van het 
project. De subsidie wordt opgesplitst in een voorschot van 60% en een saldo van 
40%. Het principe van de tekortsubsidiëring is van toepassing. 
Binnen de twee maanden na het beëindigen van het project dient de initiatiefnemer de 
volgende gegevens aan de administratie te bezorgen:  
- de financiële afrekening gestaafd met de nodige bewijsstukken 
- een inhoudelijk verslag met toetsing aan het beoogde resultaat 
- een exemplaar van het promotiemateriaal 

Artikel 34 
De subsidieaanvragen moeten gericht worden aan de Provincie West-Vlaanderen, dienst 
Cultuur – sectie Muziek, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-
Andries.  

- Aanvragen voor werkingssubsidies moeten de administratie bereikt hebben uiterlijk op 
15 mei van het jaar waarvoor een subsidie aangevraagd wordt. 

- Aanvragen voor projectsubsidies moeten de administratie bereikt hebben uiterlijk op 
15 november voor de projecten die plaatsvinden tussen 1 april en 30 september van 
het daaropvolgende jaar of uiterlijk op 15 mei voor de projecten die plaatsvinden 
tussen 1 oktober van het hetzelfde jaar en 31 maart van het daaropvolgende jaar. 

Artikel 35 
De subsidieaanvragen moeten ingediend worden aan de hand van formulieren ter beschikking 
gesteld door de administratie en moeten bevatten: 

- voor de werkingssubsidies 
de afrekening van het afgelopen werkingsjaar 
een begroting voor het komende jaar 
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een werkingsverslag met bewijsmateriaal 
de programmatie voor het volgende jaar 
een ledenlijst 

- voor de projectsubsidies 
een omschrijving van het project 
de doelstelling van het project met bijzondere aandacht voor de artistieke visie 
de eventuele partners 
de doelgroep 
een promotieplan 
een begroting 

Artikel 36 
Elke wijziging in de gegevens die door de aanvrager werden verstrekt, moet onmiddellijk 
schriftelijk aan de administratie meegedeeld worden. 
Indien blijkt dat onjuiste gegevens werden verstrekt, de gesubsidieerde projecten niet of 
onvolledig gerealiseerd werden of de voorwaarden van dit reglement niet werden nageleefd, 
kan de Bestendige Deputatie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk schorsen, 
intrekken en/of terugvorderen. 
Artikel 37 
De gesubsidieerde verbindt zich ertoe de Provincie expliciet te vermelden in al zijn 
communicatie met derden en met het publiek. Dit gebeurt via de vermelding “Met steun van 
de Provincie West-Vlaanderen – dienst Cultuur” en het logo. 
De initiatiefnemer dient in het geval van projectsubsidiëring tijdig een uitnodiging tot 
bijwonen van het project aan de administratie te bezorgen. 
 
Hoofdstuk 3 – slotbepalingen 
 
Artikel 38 
In 2005 worden, als overgangsmaatregel, de koren die op 31 december 2004 opgenomen 
waren in de provinciale klassering van zangkoren in West-Vlaanderen gesubsidieerd 
naargelang hun rangschikking hierin. 
Artikel 39 
Indien, in uitvoering van artikels 8 en 9 van het provinciaal reglement voor de subsidiëring 
van de amateurkoren en de koorfederatie gevestigd in West-Vlaanderen, er op 1 januari 2006 
geen federatie aanwezig is die middels een convenant met de Provincie kan instaan voor de 
ondersteuning van koren die zich kandidaat gesteld hebben en die niet geselecteerd werden in 
de koorfestivalcyclus, zullen deze koren tot en met 2008 gesubsidieerd worden voorzover ze 
voorheen opgenomen waren in de provinciale klassering van zangkoren in West-Vlaanderen 
en naargelang hun rangschikking hierin. 
Artikel 40 
De Bestendige Deputatie beslist in alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement. Hiertoe 
kan ze het advies van de Commissie Muziek van de provinciale Raad voor Cultuur inwinnen. 
Artikel 41 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2005.   
Gedaan te Brugge in zitting van 20 januari 2005. 
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
Breyne 
 
 
19.Gehandicaptenbeleid - Provinciaal reglement tot toekenning van een sociaal-
pedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging en opvoeding thuis van 
kinderen met een ernstige handicap. Wijziging van -het grensbedrag van het 
inkomen en van de toelage per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in 
artikel 2,3. 
 
Dienst Welzijn-Sectie Nr.P2005/8/1/0405/1 
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Brugge, 27 januari 2005 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, 
 
Dames en Heren, 
Ik heb de eer U mede te delen dat de Bestendige Deputatie, op grond van artikel 6 van het 
provinciaal reglement dd. 4 februari 1993, houdende toekenning van een sociaal-
pedagogische toelage wegens thuisverzorging van bepaalde gehandicapte kinderen, op 27 
januari 2005 beslist heeft  de grensbedragen te wijzigen. Met ingang van 1 september 2004 
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 20.910 EUR. Per persoon ten laste 
meer werd dit grensbedrag met 360 EUR. verhoogd. 
Voor het aanvraagjaar 2005 gelden volgende grensbedragen: 
Aantal personen ten laste  Grensbedrag 
tot.        2                            21.270 EUR 
             3                            22.270 EUR 
             4                            23.270 EUR 
             5                            24.270 EUR 
             6                            25.270 EUR 
             7                            26.270 EUR 
             8                            27.270 EUR 
Per persoon ten laste boven de 8 wordt het grensbedrag telkens met 1.000 EUR verhoogd. 
Mag ik U verzoeken bij uw kontakten met de inwoners uit uw gemeente de betrokkenen 
hierover te willen inlichten. 
De gezinnen die in het jaar 2005 voor deze toelage in aanmerking zouden kunnen komen en 
tijdens het eerste kwartaal 2005 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 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 SINT-ANDRIES 
Het vereiste formulier zal dan worden toegezonden. 
Met hoogachting, 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
 
 
20. Bepalingen van toepassing voor de verschillende  provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van  deze op jachtverloven en 
jachtvergunningen   
 
Dienst Provinciebelastingen  : 2005 / 484.031 / 1 
 
Brugge, 3 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt : 
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende goedkeuring voor het 
aanslagjaar 2005 van de bepalingen van toepassing voor de verschillende provinciale 
belastingverordeningen, met uitzondering van deze op jachtverloven en jachtvergunningen 
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De  Provincieraad van West-Vlaanderen, 

 
Gelet op het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 
Bestendige Deputatie van 27 januari 2005, 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 : 

Artikel 1 
Deze bepalingen zijn van toepassing op iedere belastingverordening, door de 
provincieraad van West-Vlaanderen vastgesteld of vast te stellen, behoudens afwijking 
of tegengestelde aanduiding in de desbetreffende belastingverordening. 
Artikel 2 
De kohieren worden per gemeente aangelegd.  De identiteit van de belastingplichtigen, 
evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren 
worden opgenomen. 
Artikel 3 
Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met 
gewone aanslagen. 
Artikel 4 
De ingekohierde provinciebelastingen worden uitvoerbaar verklaard door de gouverneur 
of door de persoon die hem in zijn ambt vervangt. De belastingkohieren worden 
overgezonden aan de provincieontvanger die onverwijld instaat voor de verzending van 
de aanslagbiljetten. 
Artikel 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. 
Artikel 6 
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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. 
Artikel 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. 
Artikel 8 
Zelfs na het verstrijken van de termijn voor bezwaarschrift verleent de gouverneur 
ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die voortspruiten uit dubbele belasting of 
uit materiële vergissingen, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden 
nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de 
belastingplichtige wordt verantwoord door gewettigde redenen en op voorwaarde dat : 
1. die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de 

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

2. de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat 
aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond. 
Onder "jaar waarin de belasting is gevestigd" dient te worden verstaan het jaar 
waarin het kohier uitvoerbaar werd verklaard. Als nieuw gegeven wordt niet 
beschouwd een nieuw rechtsmiddel of een wijziging van jurisprudentie. 

Artikel 9 
De gouverneur doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst 
van het administratief beroep uitspraak over de bezwaarschriften bij met redenen 
omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen maanden wanneer de betwiste 
aanslag van ambtswege door de gouverneur is gevestigd.  
De gouverneur betekent zijn beslissing per aangetekende brief aan de eiser, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 
Bij ontstentenis van een beslissing van de gouverneur binnen deze termijnen van zes of 
negen maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve 
procedure door een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 
Artikel 10 
Tegen de beslissing genomen door de gouverneur kan beroep ingesteld worden bij de 
rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de 
gouverneur worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van 
nietigheid dient bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden 
beslissing gevoegd. 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld 
worden. 
Artikel 11 
Overtredingen vastgesteld wegens gemis aan aangifte, laattijdige, onvolledige of 
onjuiste aangifte, maken het voorwerp uit van een proces-verbaal, dat wordt opgesteld 
door de daartoe speciaal aangewezen provincieambtenaren, beëdigd door de 
gouverneur .  Zij worden geregeld bij wijze van een aanslag van ambtswege. 
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Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging 
en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen kan de ambtshalve 
ingekohierde belasting worden verhoogd met een bedrag dat maximaal het gelijke 
bedraagt van de ontdoken belasting.  
De eventueel aangerekende belastingverhoging wordt op het kohier vermeld in een 
apart vakje, doch wordt samen met het recht ingekohierd op eenzelfde kohierartikel. 
Artikel 12 
Deze bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 januari 2005” 

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, 25 november 2004 
 
De Provinciegriffier,               De Voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Jean De Bethune  
 
 
21. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Algemene  Provinciebelasting   
 
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen  : 2005 / 484.031 / 2 
 
Brugge, 3 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt : 
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2005 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 27 januari 2005, 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 : 
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Artikel 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene 
provinciebelasting geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-
Vlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 
Artikel 2   

A. Onder gezin wordt verstaan : 
1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 
2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar 
verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er 
samenleven. 
In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van 
binnenlandse zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende 
het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één 
gezin uit : 
a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning 
verenigd zijn, 
b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 
c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 
1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 
2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 
samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 
verwantschap verbonden zijn. 

Artikel 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het 
aanslagjaar blijken uit zowel de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het 
rijksregister van de natuurlijke personen. 
Artikel 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, 
d.i. het gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de 
aangelegenheden die het gezin betreffen. 
De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 
De belasting is bepaald op 17,25 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon 
en op 30,25 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 
Artikel 5 - De gegevens tot samenstelling van het kohier worden verkregen door 
raadpleging van de bevolkingsregisters van de gemeente en het rijksregister van de 
natuurlijke personen. 
Artikel 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de 
provinciegouverneur of door de persoon die hem in zijn ambt vervangt 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 december 1996 betreffende de 
vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen. 
Artikel 7 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden 
volgend op de verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een 
specifieke rekening van het provinciebestuur.  Na het verstrijken van deze termijn 
start  de provincieontvanger in toepassing van art. 113 octies van de provinciewet de 
dwanginvordering. 
Artikel 8 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2005." 

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. 
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Brugge, 25 november 2004 
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
Hilaire Ost            Jean De Bethune 
 
 
22. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op Bedrijven 
 
Dienst Provinciebelastingen  : 2005 / 484.031 / 3 
 
Brugge, 3 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt : 
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2005 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 27 januari 2005, 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 : 

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

economische activiteit  uitoefenen. 
Artikel 2 - De belasting wordt berekend en gevestigd per afzonderlijke activiteitskern of 
bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  
Artikel 3 - Het bedrag van de belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 
1 januari van het aanslagjaar vastgesteld op een basisbedrag van 81,25 euro, 
vermeerderd met 14 cent per m² boven een oppervlakte van 1000 m². 
Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt steeds afgerond naar de lagere euro, 
doch bedraagt nooit minder dan 81,25 euro. 
Artikel 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel 
bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de 
bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de 
aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band 
hebben met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 
Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 
a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond ; 
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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. 
Artikel 5 - De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de 
artikelen 180 en 181 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 
Artikel 6 - De belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe 
werden uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen van de 
belastbare oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur 
van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 
De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde aangifteformulier 
dat bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de 
verzending ervan. 
Belastingplichtigen die geen aangifteformulier of onvoldoende aangifteformulieren 
ontvingen, zijn er toe gehouden vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de 
nodige aangifteformulieren aan te vragen. 
Artikel 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de 
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige 
belastingvermindering. 
Artikel 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de 
provinciegouverneur of door de persoon die hem in zijn ambt vervangt overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering 
van de provincie- en gemeentebelastingen. 
Artikel 9 - Het bedrag van de belasting dient ineens én binnen twee maanden volgend op 
de verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening 
van het provinciebestuur.  Na het verstrijken van deze termijn start de provincieontvanger 
in toepassing van art. 113 octies van de provinciewet de dwanginvordering.  
Artikel 10 - Bij gebrek aan aangifte tijdens het belastingjaar, of in geval van onvolledige 
of onjuiste aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen 
overeenkomstig de procedure voorzien in 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 totale bedrag van de aanslag van ambtswege wordt steeds afgerond naar de lagere 
euro. 
Artikel 11 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2005." 
 

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, 25 november 2004 
 
De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 
(get.) Hilaire Ost       (get.) Jean de Bethune 
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23. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van een Provinciebelasting op Jachtverloven 
en Jachtvergunningen 
 
Dienst Provinciebelastingen  : 2005 / 484.031 / 4 
 
Brugge, 3 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt : 
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2005 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 27 januari 2005, 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 : 

Artikel 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt 
bepaald op 10 % van de gewestbelasting voor : 
a) de verloven geldig alle dagen ; 
b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 
c) de jachtvergunningen. 
Artikel 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2005". 

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, 25 november 2004 
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De Provinciegriffier,         De Voorzitter, 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
 
 
24. Heffing voor het aanslagjaar 2005 van provinciale  opcentiemen op de 
onroerende voorheffing   
 
Dienst en referte : Dienst Provinciebelastingen  : 2005 / 484.01 
 
Brugge, 3 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt in het Provincieblad bekendgemaakt : 
het besluit van de Provincieraad van 25 november 2004, houdende heffing voor het 
aanslagjaar 2005 van driehonderd dertig 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 27 januari 2005, 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: 
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 2005. 
 
Brugge, 25 november 2004 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
Hilaire Ost         Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  nummer 4 van 3 maart 2005 
 
25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 januari 

2005. 
26. Uitvoeringsbesluit sociaal-cultureel volwassenenwerk in West-Vlaanderen. 
27. Uitvoeringsbesluit provinciaal reglement volkshogescholen. 
28.  Provinciaal reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het 

bekostigen van een vrijwilligersverzekering dd. 27-01-05. 
29. GPI 39 bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar 

een korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
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25. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 27 januari 2005 
 
referte: Griffie 
 
Brugge, 10 februari 2005 
 
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 
januari 2005 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 

Lijst besluiten goedgekeurd in de Provincieraad van 27 januari 2005 
 
1. De raad heeft kennis genomen van het ontslag van de heer Raf Corijn uit de provincieraad en 

heeft de heer Piet Vandermersch geïnstalleerd als raadslid. 
2. De provincieraad heeft de wijziging van het reglement houdende toekenning van een 

provinciale werkingstoelage aan educatieve en onthaalboerderijen goedgekeurd. 
3. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het ondersteunen van 

vrijwilligerswerk door het bekostigen van een vrijwilligersverzekering goedgekeurd. 
4. De provincieraad heeft het subsidiereglement tonnagepremies kringloopcentra goedgekeurd. 
5. De provincieraad heeft de toekenning van noodhulp in het kader van de algemene oproep tot 

hulp voor de ramp in Zuidoost-Azië bekrachtigd. 
6. De provincieraad heeft mevrouw Myriam Baert aangesteld als bijzonder ontvanger voor de 

provinciale uitleendienst AVM te Kortrijk. 
7. De provincieraad heeft de heer Dirk Pollet aangesteld als bijzonder ontvanger voor de dienst 

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

inrichtings- en beplantingswerken van het Plein Memoriaal in het provinciaal domein 
Raversijde, met raming ten bedrage van 96.842,41 euro (incl. BTW), goedgekeurd. 

9. De provincieraad heeft de heer Joost Staelens benoemd tot geschoold arbeider (kok) op proef 
ten behoeve van de Huishoudelijke Dienst. 

 
 
26. Uitvoeringsbesluit sociaal-cultureel volwassenenwerk in West-Vlaanderen 
 
Cultuur, 05/C XIII/1-A 
 
Brugge, 11 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het uitvoeringsbesluit sociaal-
cultureel volwassenenwerk in West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd door de 
Bestendige Deputatie van 3 februari 2005. 
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Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 

Uitvoeringsbesluit provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van de 
organisaties voor sociaal-cultureel Volwassenenwerk in West-Vlaanderen 

(Besluit van de Bestendige Deputatie van 3 februari 2005 ) 
 
Hoofdstuk 1 - Erkenning en subsidiëring 
  
Artikel 1 
§ 1.  De bestendige deputatie kan een vereniging of instelling erkennen en subsidiëren die voor 1 
april van het jaar dat voorafgaat aan een beleidsperiode een schriftelijke aanvraag indient bij de 
Provincie West-Vlaanderen. Voor de eerste beleidsperiode 2006 –2009 wordt een schriftelijke 
aanvraag ingediend voor 1 mei 2005. 
De aanvraag is alleen ontvankelijk als ze tijdig is ingediend en volgende documenten bevat: 

 een exemplaar van de statuten; 
 samenstelling van het bestuur, met de functie van de bestuursleden en hun woonplaats; 
 het adres van het secretariaat en de zetel van de organisatie in West-Vlaanderen; 
 een omschrijving van de doelstellingen van de organisatie; 
 een werkingsverslag van het voorbije jaar waarin de vereniging bewijst te voldoen aan de 

erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 5 van het reglement en de instellingen aan 
de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 8; 

 voor de vereniging: een lijst van de afdelingen met naam en adres van de voorzitters en 
secretarissen; voor de instelling: een lijst met de gerealiseerde programma-uren; 

 het beleidsplan voor de komende beleidsperiode; 
 een begroting in tweevoud voor het eerste jaar van de beleidsperiode; 
 een provinciale bijlage bij het beleidsplan van maximaal 10 bladzijden, indien de vereniging 

of instelling in aanmerking wil komen voor de 100 % subsidiëring. 
 een nota waarin de vereniging of de instelling haar aanvraag tot erkenning motiveert met 

verwijzing naar haar werking in de West-Vlaamse context.    
Voor 1 juni en na een onderzoek van het dossier brengt de provinciale inspectie de vereniging of de 
instelling schriftelijk op de hoogte van: 

 het aantal afdelingen en themagroepen dat ze voorneemt mee in aanmerking te nemen of 
het aantal erkende programma-uren voor de berekening van de subsidie voor de volgende 
beleidsperiode, of  

 haar voornemen met motivering om de vereniging of instelling niet te erkennen. 
Voor 15 juni kan de vereniging of de instelling een bezwaarschrift indienen bij de bestendige 
deputatie tegen dit voornemen van de provinciale inspectie.  
Voor 10 juli beslist de bestendige deputatie welke verenigingen of instellingen ze in aanmerking wil 
nemen voor erkenning.  
Indien dat minder dan drie verenigingen en minder dan drie instellingen zijn, laat de bestendige 
deputatie voor 15 juli aan de vereniging of de instelling weten dat ze erkend wordt met mededeling 
van het aantal afdelingen en themagroepen of programma-uren die ze voor subsidiëring in 
aanmerking neemt.  
Indien de bestendige deputatie meer dan twee aanvragen in aanmerking neemt om als vereniging 
of instelling erkend te worden wordt de procedure gevolgd zoals bepaald in § 2. 
§ 2. Indien er, na het doorlopen van de procedure beschreven in § 1 meer dan twee aanvragen 
overblijven om erkend te worden als vereniging of instelling, bezorgt de provinciale inspectie voor 1 
september de nota waarin de vereniging of de instelling haar aanvraag tot erkenning en 
subsidiering motiveert aan de provinciale beoordelingscommissie. 
Op basis van de inhoud van de nota plaatst de beoordelingscommissie de voor erkenning in 
aanmerking komende verenigingen en instellingen in een rangorde en bezorgt deze rangorde voor 
30 september aan de bestendige deputatie. 
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Voor 1 november laat de bestendige deputatie aan telkens twee verenigingen en instellingen weten 
dat ze erkend worden met mededeling van het aantal afdelingen en themagroepen of programma-
uren die ze voor subsidiëring in aanmerking neemt.  
Artikel 2 
De vereniging of de instelling die op het ogenblik waarop het reglement in werking treedt, erkend 
en gesubsidieerd wordt op basis van het provinciaal kaderreglement sociaal-cultureel werk met 
volwassenen in verenigingen en instellingen van 30.01.1997 of op basis van het kaderreglement 
culturele vrijetijdseducatie van 18.12.97 moet om in aanmerking te komen voor subsidie voor de 
beleidsperiode 2006-2009 voor 1 mei van 2005: 

 een beleidsplan voor de periode 2006-2009 indienen; 
 aantonen dat ze, wat de vereniging betreft, voldoet aan de erkenningsvoorwaarden 2, 4, 5 

en 6 zoals bepaald in artikel 5 van het reglement, en wat de instelling betreft, voldoet aan 
de voorwaarden 1, 2, 4, 6, 7 en 8 van Artikel 8; 

 een provinciale bijlage bij het beleidsplan van maximaal 10 bladzijden indienen, als de 
vereniging in aanmerking wil komen voor de 100 % subsidiëring. 

Artikel 3 
Voor 1 april in het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode moet de erkende vereniging of 
instelling, om in aanmerking te komen voor subsidie: 

 een beleidsplan indienen voor de komende beleidsperiode; 
 aantonen dat ze, wat de vereniging betreft, voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden zoals 

bepaald in artikel 5 van het reglement, en wat de instelling betreft voldoet aan alle 
voorwaarden van Artikel 8; 

 een provinciale bijlage bij het beleidsplan van maximaal 10 bladzijden indienen, als de 
vereniging in aanmerking wil komen voor de 100 % subsidiëring. 

Artikel 4 
Voor 1 februari van het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode bezorgt de bestendige 
deputatie aan de erkende verenigingen en aan de erkende instellingen een nota waarin ze de 
prioriteiten bepaalt, op basis waarvan de verenigingen en instellingen hun provinciale bijlage bij het 
beleidsplan kunnen opmaken.  
Voor de eerste beleidsperiode 2006 –2009 bezorgt de bestendige deputatie de nota met prioriteiten 
voor 1 maart 2005. 
Artikel 5 
Voor 31 mei laat de provinciale inspectie aan de vereniging en instelling die een provinciale bijlage 
bij het beleidsplan heeft ingediend, weten welk advies de beoordelingscommissie aan deze bijlage 
geeft. 
Voor 15 juli kan de vereniging en instelling een aangepast voorstel bij de provinciale inspectie 
indienen. 
Voor 30 september  laat de provinciale inspectie aan de vereniging en instelling die een provinciale 
bijlage bij het beleidsplan heeft ingediend, weten welke beoordeling de beoordelingscommissie aan 
deze bijlage geeft. 
Voor 15 oktober kan de vereniging en instelling een bezwaarschrift tegen deze beoordeling bij de 
provinciale inspectie indienen.  
Voor 15 november overhandigt de beoordelingscommissie haar eindoordeel over de provinciale 
bijlage bij het beleidsplan aan de bestendige deputatie. 
Voor 15 december laat de bestendige deputatie aan de vereniging en instelling weten welk 
percentage van de subsidie aan de vereniging en instelling zal worden uitgekeerd. 
Artikel 6 
Tussen 15 september en 1 oktober van het tweede jaar van de beleidsperiode dient een vereniging 
of instelling die voor haar provinciale bijlage bij het beleidsplan de beoordeling goed en middelmatig 
kreeg een voortgangsrapport in, waarin ze beschrijft in welke mate ze de objectieven, beschreven 
in deze bijlage, heeft gerealiseerd. 
Voor 1 november laat de provinciale inspectie aan de vereniging en instelling weten dat de 
beoordelingscommissie het voornemen heeft het voortgangsrapport als onvoldoende te beoordelen.  
Voor 15 november kan de vereniging en instelling een bezwaarschrift tegen dit voornemen indienen 
bij de provinciale inspectie. 
Voor 1 december dient de beoordelingcommissie haar eindadvies in bij de bestendige deputatie. 
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Voor 15 december laat de bestendige deputatie aan de vereniging en instelling weten of de subsidie 
voor de laatste twee jaar van de beleidsperiode al dan niet met 10 % wordt verminderd. 
Artikel 7 
Elke vereniging of instelling die in de voorbije beleidsperiode een provinciale bijlage bij het 
beleidsplan heeft ingediend en die voor de volgende beleidsperiode in aanmerking wil komen voor 
de volle 100 % subsidie moet, samen met de documenten genoemd in Artikel 3, een eindrapport 
indienen waarin de realisatie van de objectieven uit de provinciale bijlage wordt beschreven. 
 
Hoofdstuk 2 - Verenigingen 
 
Artikel 8 
Om in aanmerking te komen voor erkenning door de provinciale inspectie, moet een afdeling en een 
themagroep voldoen aan volgende voorwaarden: 
1. Zij biedt aan haar leden een jaarprogramma aan en realiseert dit. Het jaarprogramma is 

gekenmerkt door een inhoudelijke verscheidenheid van activiteiten en voldoet aan de drie van de 
vijf functies zoals omschreven in het kaderreglement. Het jaarprogramma wordt voorgesteld aan 
de leden. Het wordt bezorgd aan het secretariaat van de vereniging, waar het ter inzage ligt voor 
de provinciale inspectie. 

2. In het kader van het jaarprogramma worden voor de leden of voor een ruimer publiek ten minste 
zes groepsactiviteiten georganiseerd. In hun globaliteit moeten deze zes activiteiten voldoen aan 
drie van de vijf functies zoals omschreven in het kaderreglement en  

  vier van de activiteiten moeten voldoen aan de functie vormingswerk.  
3. Twee van deze zes groepsactiviteiten mogen in samenwerking met anderen worden 

georganiseerd. 
4. De afdeling of de themagroep wordt geleid door een bestuur waarvan ten hoogste ¼ van de 

bestuursleden ook bestuurslid zijn van een andere afdeling of themagroep, van dezelfde 
vereniging. 

5. Per werkjaar houdt de afdeling of de themagroep ten minste drie bestuursvergaderingen waarop 
de werking wordt voorbereid en geëvalueerd. 

6. Na afloop van het werkjaar maakt de afdeling of de themagroep een verslag over de 
gerealiseerde activiteiten en bezorgt dit aan het provinciaal secretariaat. 

 
Hoofdstuk 3 - Instellingen 
 
Artikel 9 
Een activiteit voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 het omvat ten minste zes programma-uren; ieder deel van de activiteit duurt minimaal twee 
uur; 

 het wordt gevolgd door eenzelfde deelnemersgroep van ten minste 8 deelnemers; 
 elk programma wordt, ten minste veertien dagen voor de startbijeenkomst schriftelijk 

aangekondigd aan de provinciale dienst Cultuur. Verlengingen worden aangekondigd binnen 
de week na het einde van het oorspronkelijke programma. De schriftelijke aankondiging 
moet volgende informatie bevatten: plaats, datum, begin- en einduur, programma-opbouw, 
begeleiding en binnen welke functie van het sociaal-cultureel volwassenenwerk de activiteit 
past; 

 het programma wordt begeleid door een terzake deskundige educatieve begeleider; 
 activiteiten op dezelfde dag en in dezelfde locatie mogen niet ontdubbeld worden; 
 maximaal 1/5 van het aantal erkende programma-uren mogen in samenwerking met 

anderen worden georganiseerd. 
 

Hoofdstuk 4 - Verantwoordingsstukken en subsidiëring 
 
Artikel 10 
Jaarlijks bezorgt de erkende vereniging of instelling voor 1 april in de gevraagde vorm het 
jaarverslag, de begroting, het jaarplan, een jaarrekening en de financiële verantwoordingsstukken 
van het afgelopen kalenderjaar aan de provinciale inspectie, evenals het aantal afdelingen en 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 04 – 3 maart 2005   56

themagroepen of het aantal programma-uren dat voldoet aan de voorwaarden bepaald in het 
reglement en in het uitvoeringsbesluit.   
Artikel 11 
§ 1. De provinciale inspectie onderzoekt, op basis van het jaarverslag, het financieel verslag, het 
jaarplan en de begroting en/of inspectie ter plaatse, of de vereniging of instelling nog voldoet aan 
de erkennings- en subsidievoorwaarden. 

 geen twintig afdelingen in vijftien verschillende gemeenten heeft of geen 500 uren met 
deelnemers uit tien verschillende gemeenten realiseert; 

 weigert om op verzoek van de provinciale inspectie, in de gevraagde vorm, gegevens over 
de werking te bezorgen; 

 geen beleidsplan, jaarverslag, financiële afrekening, jaarplan of begroting indient. 
§ 2. De stopzetting van de erkenning en subsidiëring gaat in op 1 januari van het kalenderjaar 
waarin de vaststelling van de feiten die aanleiding geven tot de beslissing gebeurt.  
Het voornemen van de bestendige deputatie tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring 
wordt per aangetekende brief aan de vereniging of aan de instelling betekent. 
De vereniging of instelling heeft 1 maand de tijd om tegen dit voornemen van stopzetting van de 
erkenning en de subsidiëring een bezwaarschrift in te dienen bij de bestendige deputatie. 
Binnen de maand nadat de bestendige deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen hoort ze de 
vereniging of de instelling en betekent ze per aangetekende brief haar eindbeslissing aan de 
vereniging of instelling. 
Artikel 12 
§ 1. De subsidie wordt aan de organisatie uitgekeerd overeenkomstig de gedragsregels van de 
provinciale comptabiliteit, door overschrijving op de post- of bankrekening op naam van de 
organisatie. 
§ 2. De subsidie wordt uitgekeerd in twee schijven. 
§ 3. Onder voorbehoud dat de bestendige deputatie de afrekening van het vorige subsidiejaar heeft 
goedgekeurd, wordt een eerste schijf, nl.de helft van de in het vorige subsidiejaar toegekende 
subsidie, uitgekeerd; 
Deze eerste schijf wordt voor uitbetaling aan de bestendige deputatie voorgelegd na 1 april , 
wanneer het jaarlijks erkenningsdossier wordt voorgelegd. 
§ 4. Bij niet-voorlegging van het volledige subsidiedossier voor 1 april, wordt geen eerste schijf 
uitbetaald. 
§ 5 . Na vaststelling van het subsidiebedrag op grond van het voorgelegd dossier, wordt als tweede 
schijf het saldo uitbetaald. 
 
De Provinciegriffier, De Gouverneur, 
Hilaire Ost Paul Breyne 
 
 
27.Uitvoeringsbesluit provinciaal reglement volkshogescholen 
 
Cultuur, 05/C XIII/1-A 
 
Brugge, 11 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Ingevolge artikel 117 van de provinciewet wordt hierna de tekst van het uitvoeringsbesluit 
provinciaal reglement volkshogescholen West-Vlaanderen gepubliceerd zoals goedgekeurd werd 
door de Bestendige Deputatie van 3 februari 2005. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
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Uitvoeringsbesluit Provinciaal reglement Volkshogescholen 
 
Titel I - Definities 
 
Artikel 1 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 beleidsplan: een document waarin de organisatie haar toekomstig beleid duidelijk maakt 
voor zichzelf, voor de overheid en voor de buitenwereld. Het omvat de missie van de 
organisatie, de omgevingsanalyse, wat ze op het ogenblik van de opmaak van het 
beleidsplan doet, wat ze in de volgende beleidsperiode wil bereiken, alsook de wijze waarop 
ze dit wil realiseren, en welke middelen ze hiervoor zal besteden.  

 provinciale inspectie: de ambtena(a)r(en) verantwoordelijk voor de sectie sociaal-cultureel 
volwassenenwerk van de dienst Cultuur. 

 beleidsperiode: een periode van 4 jaar. De eerste beleidsperiode loopt van 2006 tot en met 
2009. 

 
Titel II - Procedure voor erkenning en subsidiëring 
 
Artikel 2 
§1. Binnen de twee maanden na goedkeuring van dit uitvoeringsbesluit dient de Volkshogeschool 
die door de bestendige deputatie erkend wil worden een dossier in bij provinciale inspectie, dat 
volgende documenten omvat: 

 het beleidsplan voor de beleidsperiode 2004-2005; 
 de statuten; 
 de samenstelling van de bestuursorganen; 
 de begroting en het jaarplan voor 2005; 
 een nota waarin de doelstellingen worden toegelicht. 

Uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag laat de bestendige deputatie aan de 
Volkshogeschool weten dat ze de Volkshogeschool erkent of het voornemen heeft de 
Volkshogeschool niet te erkennen. 
Tegen het voornemen tot niet-erkenning kan de Volkshogeschool binnen de vijftien kalenderdagen 
nadat ze van dit voornemen op de hoogte is gebracht, een bezwaarschrift indienen bij de 
bestendige deputatie. 
Binnen 30 kalenderdagen nadat de bestendige deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt 
aan de Volkshogeschool die het bezwaarschrift indiende, de beslissing over erkenning of niet-
erkenning meegedeeld met een aangetekende brief.    
§2. De erkenning van de Volkshogeschool gaat in op 1 januari 2005. 
§3. Nieuwe Volkshogescholen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend, moeten, als ze in 
aanmerking willen komen voor erkenning en subsidiëring door de provincie West-Vlaanderen, 
binnen twee maanden nadat ze hun erkenning van de Vlaamse Gemeenschap hebben gekregen, 
een erkenningsdossier zoals omschreven in §1 indienen bij de provinciale inspectie. De 
erkenningsprocedure verloopt dan verder zoals bepaald in § 1. 
Artikel 3 
In het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode dient de erkende Volkshogeschool vóór 15 
november een aanvraag tot subsidiëring in bij de provinciale inspectie. 
Bij deze aanvraag zit een door de Algemene Vergadering goedgekeurd beleidsplan voor de komende 
beleidsperiode. In het beleidsplan wordt ook toegelicht op welke wijze de Volkshogeschool zal 
meewerken aan de in art 4§1 genoemde beleidsprioriteiten.  
Artikel 4 
§1. In het jaar voorafgaand aan een nieuwe beleidsperiode bezorgt de bestendige deputatie vóór 
31 maart aan de erkende Volkshogescholen een lijst met beleidsprioriteiten die ze tijdens de nieuwe 
beleidsperiode in de werking van de Volkshogescholen gerealiseerd wil zien. 
Vóór 15 mei is er tussen de afgevaardigden van de bestendige deputatie en de afgevaardigden van 
de Volkshogescholen een overleg over deze beleidsprioriteiten. Dit overleg resulteert in een 
definitieve lijst beleidsprioriteiten die tegen 15 juni aan de Volkshogescholen wordt bezorgd.   
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§2. Elk kalenderjaar vindt er vóór 15 november een overleg plaats tussen de afgevaardigden van 
de bestendige deputatie en de afgevaardigden van de Volkshogescholen om de inhoudelijke en 
praktische invulling in verband met het Platform Sociaal-cultureel Volwassenenwerk voor het 
volgende kalenderjaar vast te leggen. 
Artikel 5 
§1. Jaarlijks bezorgt de erkende Volkshogeschool vóór 1 maart, in de gevraagde vorm, het door de 
Algemene Vergadering goedgekeurde jaarverslag, financieel verslag en de financiële 
verantwoordingsstukken van het afgelopen kalenderjaar aan de provinciale inspectie. In het 
jaarverslag wordt verduidelijkt op welke manier er uitvoering is gegeven aan de beleidsprioriteiten 
zoals omschreven in art. 4 § 1 en op welke wijze de Volkshogeschool heeft geparticipeerd aan het 
Platform Sociaal-cultureel Volwassenenwerk. 
§2. Vóór 30 april laat de bestendige deputatie aan de Volkshogeschool weten welke appreciatie, 
zoals bepaald in art. 7 van het reglement, ze aan de Volkshogeschool geeft. 
De Volkshogeschool heeft 15 kalenderdagen de tijd om een bezwaarschrift bij de bestendige 
deputatie in te dienen als ze de appreciatie ‘middelmatig’ of ‘onvoldoende’ kreeg. 
Vóór 15 mei betekent de bestendige deputatie haar eindbeslissing over de appreciatie aan de 
Volkshogeschool die een bezwaarschrift indiende.      
Artikel 6 
Jaarlijks bezorgt de erkende Volkshogeschool vóór 15 november, in de gevraagde vorm, de door de 
Algemene Vergadering goedgekeurde begroting en jaarplan voor het volgende kalenderjaar. 
In het jaarplan wordt gepreciseerd hoe de Volkshogeschool in het volgende jaar zal werken aan de 
in art. 4 §1 genoemde beleidsprioriteiten.    
Artikel 7 
§ 1. De provinciale inspectie onderzoekt - op basis van het jaarverslag, het financieel verslag, het 
jaarplan en de begroting - of de Volkshogeschool nog voldoet aan de erkennings- en 
subsidievoorwaarden. 
De bestendige deputatie kan beslissen tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring als de 
Volkshogeschool: 

 niet meewerkt aan de beleidsprioriteiten zoals bepaald in art. 4 § 1 of aan het Platform 
Sociaal-cultureel Volwassenenwerk; 

 weigert om op verzoek van de provinciale inspectie, in de gevraagde vorm, gegevens over 
de werking te bezorgen; 

 geen beleidsplan, jaarverslag, financiële afrekening, jaarplan of begroting indient. 
§ 2. De stopzetting van de erkenning en subsidiëring gaat in op 1 januari van het kalenderjaar 
waarin de vaststelling van de feiten gebeurt die aanleiding geven tot de beslissing.   
Het voornemen van de bestendige deputatie tot stopzetting van de erkenning en de subsidiëring 
wordt per aangetekende brief aan de Volkshogeschool betekend. 
De Volkshogeschool heeft één maand de tijd om tegen dit voornemen van stopzetting van de 
erkenning en de subsidiëring een bezwaarschrift in te dienen en een onderhoud te vragen met de 
afgevaardigden van de bestendige deputatie. 
Binnen de maand nadat de bestendige deputatie het bezwaarschrift heeft ontvangen, hoort ze de 
Volkshogeschool en maakt ze, per aangetekende brief, haar eindbeslissing  over. 
Artikel 8 
In het overgangsjaar 2005 wordt aan de Volkshogescholen eenmalig een subsidie voor één 
kalenderjaar toegekend. Deze subsidie wordt berekend op de wijze waarop de subsidie voor een 
beleidsperiode wordt berekend, zoals omschreven in art. 5 van het reglement.   
 
De Provinciegriffier, De Gouverneur, 
Hilaire Ost Paul Breyne 
 
 
28. Provinciaal reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het 
bekostigen van een vrijwilligersverzekering dd. 27-01-05. 
 
Welzijn 05/8/5/28/1 
 
Brugge, 01-03-05 
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In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekend gemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing dd. 27-01-05 van de Provincieraad houdende goedkeuring van het Provinciaal reglement 
betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het bekostigen van een 
vrijwilligersverzekering. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
Reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het bekostigen van 

een vrijwilligersverzekering 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen, 
 

 Gelet op artikel 65 van de provinciewet 
 Overwegende dat vrijwilligerswerk een groot maatschappelijk belang heeft voor de 

samenleving; 
 Overwegende dat het belangrijk is het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te waarderen; 
 Overwegende dat het verzekeren van vrijwilligers tijdens hun vrijwillige activiteit, een 

belangrijke manier is om het vrijwilligerswerk te ondersteunen en te waarderen; 
 Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde, in zijn verslag; 

 
Besluit 
 
Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied 
 
Artikel 1 
 Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning van het vrijwilligerswerk in diverse 
sectoren in West-Vlaanderen enerzijds en het betonen van respect en waardering voor 
vrijwilligerswerk anderzijds. 
Binnen de perken van het daartoe goedgekeurde krediet op de begroting, bekostigt de provincie 
een verzekering voor uitvoerende vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties, tijdens het organiseren 
van niet-commerciële activiteiten die de private levenssfeer overstijgen. 
 
Hoofdstuk 2 - Definities 
 
Artikel 2 
In dit reglement gelden volgende definities : 

 ‘vrijwilligerswerk’ : Een activiteit, met onverplicht karakter, ten behoeve van anderen of van 
de samenleving, die onbezoldigd, in georganiseerd verband wordt verricht, door een 
natuurlijke persoon. 

 ‘vrijwilligersorganisatie’ : Elke organisatie die activiteiten opzet op basis van 
vrijwilligerswerk.  De organisatie kan een vzw zijn, een feitelijke vereniging of een 
plaatselijke afdeling van een overkoepelende vzw.  Vrijwilligersorganisaties die uitgaan van 
een openbaar bestuur, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit reglement. 

 ‘activiteit’ : Elk initiatief in een georganiseerd verband, dat door een vrijwilligersorganisatie 
genomen wordt. 

 ‘niet commerciële activiteit’ : Activiteit waarvan het doel niet is winst te maken of waarvan 
het doel is winst te maken die volledig zal worden aangewend om de (sociale) doelstellingen 
van de vrijwilligersorganisatie te realiseren. 

 ‘activiteit die de private levenssfeer overstijgt’ : Een activiteit waarvan de doelgroep ruimer 
is dan de eigen familiekring of vriendengroep. 

 ‘uitvoerende vrijwilliger’ : De persoon die tijdens de uitvoering van de activiteit mee 
verantwoordelijkheid draagt, werk verricht, begeleidt, enz…. 

 ‘vrijwilligersdag’ : Elke kalenderdag waarop één uitvoerende vrijwilliger verzekerd is.  
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Hoofdstuk 3 - Voorwaarden 
 
Artikel 3 
Vrijwilligersorganisaties die via de provincie hun uitvoerende vrijwilligers willen laten verzekeren, 
moeten in West-Vlaanderen gevestigd zijn. 
De activiteiten waarvoor de vrijwilligersorganisaties een verzekering aanvragen, moeten in West-
Vlaanderen doorgaan. 
Artikel 4 
Vrijwilligers kunnen pas verzekerd worden vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar worden. 
Artikel 5 
Elke vrijwilligersorganisatie kan per kalenderjaar maximaal 80 vrijwilligersdagen via dit reglement 
verzekeren. 
 
Hoofdstuk 4 - Vrijwilligersverzekering - voorwerp 
 
Artikel 6 
De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, de burgerlijke en strafrechtelijke verdediging 
en de lichamelijke ongevallen van de uitvoerende vrijwilligers.  De waarborgen worden opgenomen 
in een bijlage aan dit reglement, goedgekeurd door de Bestendige Deputatie. 
 
Hoofdstuk 5 -  Procedure deel 1: Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie bij de 
provincie. 
 
Artikel 7 
De vrijwilligersorganisaties die via de provincie hun uitvoerende vrijwilligers willen laten verzekeren, 
dienen vooraf bij de Bestendige Deputatie een aanvraag in om als vrijwilligersorganisatie in 
toepassing van dit reglement erkend te worden. Op deze aanvraag moeten de 
vrijwilligersorganisaties aantonen dat de activiteiten waarvoor ze een verzekering zullen aanvragen 
de private levenssfeer overstijgen en een niet-commercieel karakter hebben. 
Artikel 8 
De aanvraag gebeurt op een formulier ter beschikking gesteld door de provincie.  Dit formulier kan 
men schriftelijk, per e-mail of telefonisch aanvragen bij het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, 
K. Leopold III Laan 41, 8200 Sint-Andries (050/40 34 87 vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be). 
Artikel 9 
Op basis van het formulier zoals bedoeld in artikel 8 beslist de Bestendige Deputatie of de 
aanvrager als vrijwilligersorganisatie binnen dit reglement kan erkend worden.  In geval van 
gunstige beslissing, ontvangt de aanvrager een attest dat bepaalt dat de vrijwilligersorganisatie 
beroep kan doen op de vrijwilligersverzekering.  Op dit attest wordt onder andere een 
erkenningsnummer vermeld. 
Artikel 10 
De Bestendige Deputatie kan de bevoegdheid om vrijwilligerorganisaties te erkennen, delegeren 
naar een lid van de Bestendige Deputatie.  In dit geval worden de beslissingen van dit lid op 
regelmatige tijdstippen bekrachtigd door de voltallige Bestendige Deputatie. 
Artikel 11 
Het attest waarvan sprake in artikel 9 geldt voor 5 jaar.  De vrijwilligersorganisatie die geen 
activiteiten voor verzekering aangeeft (zie artikelen 13-16) in het kalenderjaar dat volgt op het 
kalenderjaar waarin de vrijwilligersorganisatie erkend werd, verliest automatisch zijn erkenning als 
vrijwilligersorganisatie.  Een vrijwilligersorganisatie kan dit verlies van erkenning vermijden door de 
provincie voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk te verwittigen dat er in dat kalenderjaar 
geen activiteiten ter verzekering worden aangegeven.  
Artikel 12 
Ten laatste 2 maanden na indiening van de aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie, 
wordt aan de aanvrager de beslissing van de Bestendige Deputatie meegedeeld. 
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Hoofdstuk 6 -  Procedure deel 2: Aangifte activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij. 
 
Artikel 13 
Vrijwilligersorganisaties kunnen op basis van het attest zoals bedoeld in artikel 9 hun activiteiten 
voor verzekering aangeven bij de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract 
heeft afgesloten.  
Artikel 14 
Deze melding aan de verzekeringsmaatschappij gebeurt ten laatste op de dag die voorafgaat aan de 
dag van de activiteit.  Deze aangifte kan schriftelijk, per fax of per e-mail. 
Artikel 15 
Bij het melden van de te verzekeren activiteiten aan de verzekeringsmaatschappij, wordt telkens 
melding gemaakt van het erkenningsnummer waarvan sprake in artikel 9. 
Artikel 16 
De vrijwilligersorganisaties kunnen de 80 vrijwilligersdagen waarop ze recht hebben naar eigen 
goeddunken gebruiken om hun vrijwilligers tijdens activiteiten op verschillende kalenderdagen te 
verzekeren.  Jaarlijks mogen er echter slechts 5 aangiften gebeuren bij de 
verzekeringsmaatschappij.  Op één aangifteformulier kunnen dus meerdere activiteiten aangegeven 
worden. 
 
Hoofdstuk 7 - Overgangs- en slotbepalingen. 
 
Artikel 17 
Elke verzekerde activiteit moet voor het Provinciaal Steunpunt Vrijwilligerswerk, in functie van 
inspectie, kosteloos toegankelijk zijn. 
Artikel 18 
De Bestendige Deputatie wordt gelast om, overeenkomstig de procedure op de 
overheidsopdrachten, jaarlijks de verzekeringsmaatschappij aan te duiden alsook om alle 
documenten nodig voor de uitvoering van dit reglement goed te keuren. 
Artikel 19 
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. 
Artikel 20 
De provincie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die 
zouden ontstaan in het kader van de toepassing van dit reglement. 
Artikel 21 
De erkenning als vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement ontslaat de 
vrijwilligersorganisatie in geen enkel geval van de plicht om te voldoen aan eventuele wettelijke of 
decretale verplichtingen in verband met verzekeringen. 
Artikel 22 
De erkenning als vrijwilligersorganisatie geldt enkel in het kader van dit reglement.  De 
vrijwilligersorganisatie kan aan deze erkenning geen andere rechten ontlenen. 
Artikel 23 
Bij vaststelling van misbruiken door de vrijwilligersorganisatie kan de Bestendige Deputatie de 
erkenning van de vrijwilligersorganisatie in het kader van dit reglement intrekken. 
Artikel 24 
Dit reglement treedt in werking op 01-03-05. 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
 
29. GPI 39 bis betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een 
korps van de lokale politie – Principes en facturatie. 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/1 
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Brugge, 28 februari 2005 
 
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 39bis 
betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie 
– Principes en facturatie. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2005 (blz. 3691 t.e.m 3693). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  Breyne 
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30. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 februari 2005 
 
Griffie 
 
Brugge, 3 maart 2005 
 
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 
februari 2005 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 

Lijst besluiten goedgekeurd in de Provincieraad van24 februari 2005 
 
1. De provincieraad heeft de wijziging in de samenstelling van de raadscommissies goedgekeurd. 
2. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad dd. 29 maart 2001, en latere 

wijzigingen, in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen 
goedgekeurd. 

3. De provincieraad heeft goedkeuring verleend aan de samenwerkingsovereenkomst milieu als 
opstap naar duurzame ontwikkeling 2005-2007. 

4. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Spiere-Helkijn voorlopig vastgesteld. 

5. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Ieper voorlopig vastgesteld. 

6. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Lo-Reninge voorlopig vastgesteld. 

7. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Menen voorlopig vastgesteld. 

8. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Poperinge voorlopig vastgesteld. 

9. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Tielt voorlopig vastgesteld. 

10. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Waregem voorlopig vastgesteld. 

11. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Wulpen voorlopig vastgesteld. 

12. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rioolwaterzuiveringsinstallatie 
Ledegem/Wevelgem voorlopig vastgesteld. 

13. De provincieraad heeft goedkeuring verleend aan de verlenging van de termijn voor definitieve 
vaststelling van de provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplannen Strand en Dijk. 

14. De provincieraad heeft de provinciale infrastructuurtoelage aan vier revalidatiecentra 
goedgekeurd. 

15. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende het betoelagen van infrastructuur 
binnen de bijzondere jeugdbijstand goedgekeurd. 
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16. De provincieraad heeft het reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse 
incubatiecentra tot bevordering van de meerwaardeneconomie goedgekeurd. 

17. De provincieraad heeft de principiële goedkeuring verleend aan het voorstel van materies 
waaromtrent voor 2005 tussen de provincie West-Vlaanderen en het West-Vlaams Economisch 
Studiebureau (WES) beheersovereenkomsten zullen afgesloten worden. 

18. De provincieraad heeft de wijziging van de personeelsformatie van het niet-onderwijzend 
personeel goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in concessie geven van een perceel grond 
met erop staande hoogstamboomgaard in het provinciedomein De Baliekouter te Dentergem 
(Wakken) met het oog op het beheer en de exploitatie van deze boomgaard voor de productie 
van biologisch fruitsap. 

20. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van het kasteel 't Hooghe en een 
naastliggend gebouw met bijbehorend park en rozentuin, voor een totale oppervlakte van 5ha 
14a 69ca, gelegen te Kortrijk, mits de prijs van 1.300.000,00 euro, ter vestiging van het Huis 
van de Streek Regio Kortrijk. 

21. De provincieraad heeft de eindafrekening van de verbouwings- en uitbreidingswerken 
paviljoenen (Doedelzak en Papillon) in de Waaiberg te Gits – lot ruwbouw en afwerking, ten 
bedrage van 1.216.478,60 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

22. De provincieraad heeft de eindafrekening van de verbouwings- en uitbreidingswerken 
paviljoenen (Doedelzak en Papillon) in de Waaiberg te Gits – lot centrale verwarming en 
sanitair, ten bedrage van 402.178,11 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

23. De provincieraad heeft de algemene overeenkomst interlokale vereniging Westhoekpersoneel 
goedgekeurd en een afgevaardigde en plaatsvervanger van de bestendige deputatie in het 
beheerscomité van het samenwerkingsverband aangeduid. 

24. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van mevrouw Delphine Callebert in het 
ambt van administratief medewerker in de personeelscategorie van het ondersteunend 
personeel voor 36u per week met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan 
van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

25. De provincieraad heeft de uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Dries 
Defossez in het ambt van leraar voor 10u AV Wiskunde 1ste graad met ingang van 01.01.2005 
aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

26. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van de heer Ronny Herreman in het ambt 
van leraar voor 12u PV Tuinbouw 2de graad BSO, 4u PV Tuinbouw 3de graad BSO en 4u PV 
Tuinbouw 3de graad TSO met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van 
het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

27. De provincieraad heeft de uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Edward 
Kerkhof in het ambt van leraar voor 6u AV Plastische opvoeding 1ste graad met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk en de niet-benoeming 
in vast verband in het ambt van leraar voor 1u TV Textiel 2de graad BSO, 2u TV Textiel 3de 
graad BSO en 3u TV Textiel 1ste graad met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig 
leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

28. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van de heer Patrick Luyckx in het ambt 
van leraar voor 10u PV Elektriciteit 2de graad TSO, 17u PV Elektriciteit 3de graad TSO en 2u TV 
Elektriciteit 2de graad BSO met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan 
van het PTI te Kortrijk en de niet-benoeming in vast verband in het ambt van leraar voor 5u TV 
Elektriciteit 3de graad TSO en 11u TV Elektriciteit 2de graad TSO met ingang van 01.01.2005 
aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

29. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van de heer Nico Sabbe in het ambt van 
leraar voor 7u AV Natuurwetenschappen 2de graad TSO met ingang van 01.01.2005 aan de 
afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk en de niet-benoeming in vast verband in 
het ambt van leraar voor 2u TV Textiel 3de graad BSO, 1u TV Textiel 2de graad BSO, 3u AV 
Fysica 1ste graad, 4u AV Natuurwetenschappen 1ste graad en 14u AV Wiskunde 1ste graad met 
ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk 
goedgekeurd. 
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30. De provincieraad heeft de uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Laurent 
Verraes in het ambt van leraar voor 2u AV Engels 1ste graad met ingang van 01.01.2005 aan 
de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

31. De provincieraad heeft de uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Björn Wastyn 
in het ambt van leraar voor 2u AV Nederlands 1ste graad met ingang van 01.01.2005 aan de 
afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

32. De provincieraad heeft de niet-uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Yoeri 
Adams in het ambt van leraar voor 3u TV Textiel 1ste graad, 1u TV Textiel 2de graad BSO en 2u 
TV Textiel 3de graad BSO met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van 
het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

33. De provincieraad heeft de niet-uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Gwen 
Carmans in het ambt van leraar voor 2u TV Textiel 3de graad BSO met ingang van 01.01.2005 
aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

34. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van de heer Christophe D’haene in 
het ambt van leraar voor 2u PV Agrarische Technieken 1ste graad, 12u PV Tuinbouw 2de graad 
BSO, 4u PV Tuinbouw 3de graad BSO en 4u PV Tuinbouw 3de graad TSO met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

35. De provincieraad heeft de niet-wijziging van benoeming in vast verband van de heer Jan 
Nuyttens in het ambt van leraar voor 6u AV Plastische opvoeding 1ste graad met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

36. De provincieraad heeft de niet-uitbreiding van benoeming in vast verband van mevrouw Lien 
Vercruysse in het ambt van leraar voor 4u AV Aardrijkskunde 3de graad TSO met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

37. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van de heer Gwen Carmans in het ambt 
van leraar voor 2u TV Jacquard aan de afdeling THOKTSP textielontwerpen met ingang van 
01.01.2005 aan het centrum voor volwassenenonderwijs van het PTI te Kortrijk en de niet-
benoeming in vast verband in het ambt van leraar voor 160u (modulair) TV 
veredelingstechnieken aan de afdeling THOKTSP textielproductietechnieken en 40u (modulair) 
TV project textielproductietechnieken aan de afdeling THOKTSP Textielproductietechnieken met 
ingang van 01.01.2005 aan het centrum voor volwassenenonderwijs van het PTI te Kortrijk 
goedgekeurd. 

38. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van de heer Yoeri Adams in het ambt 
van leraar voor 2u TV Jacquard aan de afdeling THOKTSP textielontwerpen met ingang van 
01.01.2005 aan het centrum voor volwassenenonderwijs van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

39. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van de heer Nico Sabbe in het ambt 
van leraar voor 40u (modulair) TV proceswater en corosie, 80u (modulair) TV milieu, 80u 
(modulair) TV toegepaste grondstoffenkennis, 80u (modulair) TV verftechniek, 80u (modulair) 
TV automatische veredeling, 120u (modulair) TV kleurstoffen 1 & labo aan de afdeling THOKTSP 
verven en veredeling en 160u (modulair) TV veredelingstechnieken aan de afdeling THOKTSP 
textielproductietechnieken met ingang van 01.01.2005 aan het centrum voor 
volwassenenonderwijs van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

40. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van de heer Hans Torbeyns in het 
ambt van leraar voor 2u TV Jacquard aan de afdeling THOKTSP textielontwerpen met ingang 
van 01.01.2005 aan het centrum voor volwassenenonderwijs van het PTI te Kortrijk 
goedgekeurd. 

41. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van mevrouw Karen De Reese in het ambt 
van administratief medewerker in de personeelscatagorie van het ondersteunend personeel voor 
18u per week met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te 
Knokke-Heist/Oostende goedgekeurd. 

42. De provincieraad heeft de benoeming in vast verband van mevrouw Carla Braet in het ambt van 
leraar voor 2u AV Engels 2de graad BSO met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met 
volledig leerplan van het PMI te Knokke-Heist/Oostende en de niet-benoeming in vast verband 
in het ambt van leraar voor 6u AV niet-confessionele zedenleer 1ste graad, 2u AV niet-
confessionele zedenleer 2de graad TSO, 6u AV niet-confessionele zedenleer 3de graad TSO en 
4u AV plastische opvoeding 1ste graad met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig 
leerplan van het PMI te Knokke-Heist/Oostende goedgekeurd. 
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43. De provincieraad heeft de wijziging van benoeming in vast verband van de heer Edwin Kyndt in 
het ambt van leraar voor 6u AV Niet-confessionele zedenleer 3de graad TSO met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-Heist/Oostende en de 
niet-wijziging van benoeming in vast verband in het ambt van leraar voor 6u AV niet-
confessionele zedenleer 1ste graad en 2u AV niet-confessionele zedenleer 2de graad TSO met 
ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-
Heist/Oostende goedgekeurd. 

44. De provincieraad heeft de uitbreiding van benoeming in vast verband van de heer Geert 
Utterwulghe in het ambt van leraar voor 2u TV Scheepswerktuigkunde 2de graad BSO met 
ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-
Heist/Oostende en de niet-benoeming in vast verband in het ambt van leraar voor 1u TV 
scheepswerktuigkunde 2de graad TSO en 1u PV scheepswerktuigkunde 3de graad TSO met 
ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-
Heist/Oostende goedgekeurd. 

45. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van de heer Glenn Beuselinck in het 
ambt van leraar voor 1u TV scheepswerktuigkunde 2de graad TSO, 1u PV 
scheepswerktuigkunde 3de graad TSO en 2u TV scheepswerktuigkunde 2de graad BSO met 
ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-
Heist/Oostende goedgekeurd. 

46. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van mevrouw Peggy Calleeuw in het 
ambt van leraar voor 4u AV aardrijkskunde 3de graad TSO, 2u AV informatica 3de graad TSO, 
8u AV wiskunde 3de graad TSO, 2u TV toegepaste economie 3de graad TSO en 4u AV 
informatica 2de graad TSO met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan 
van het PMI te Knokke-Heist/Oostende goedgekeurd. 

47. De provincieraad heeft de niet-benoeming in vast verband van mevrouw Gerda Lejuste in het 
ambt van leraar voor 4u AV plastische opvoeding 1ste graad, 4u AV katholieke godsdienst 1ste 
graad en 4u AV katholieke godsdienst 2de graad TSO met ingang van 01.01.2005 aan de 
afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-Heist/Oostende goedgekeurd. 

48. De provincieraad heeft de niet-wijziging van benoeming in vast verband van de heer Jan 
Nuyttens in het ambt van leraar voor 4u AV plastische opvoeding 1ste graad met ingang van 
01.01.2005 aan de afdeling met volledig leerplan van het PMI te Knokke-Heist/Oostende 
goedgekeurd. 

 
 
31. GPI 43: richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde 
mandaathouders . 
 
FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/4 
 
Brugge, 9 maart 2005 
 
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 43: 
richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde mandaathouders. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2005 (blz. 9137 t.e.m blz. 9145). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
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32. Hengelen in de Provinciale domeinen van West-Vlaanderen. 
 
Groendienst 
 
Brugge 8 maart 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
De vijvers van zowel ‘Lippensgoed-Bulskampveld’ te Beernem, ‘’t Veld’  te Ardooie, ‘de Palingbeek’ 
te Ieper en ‘de Gavers’ te Harelbeke/Deerlijk behoren tot het openbare waterlopennet. Dit wil 
zeggen dat de wet op de riviervisserij integraal van toepassing is op deze vijvers.Het hengelen op 
deze vijvers van de provinciale domeinen wordt geregeld door middel van de  modaliteiten die 
vermeld worden in de wet op de riviervisserij.  
Een vereenvoudigde versie van deze wet wordt geschetst in de gids van de sportieve visser in de 
brochure van ‘vislijn’. Op een duidelijke en overzichtelijke manier verneemt men wat mag en niet 
mag op de openbare wateren.  
Een visverlof met de gratis bijhorende brochure ‘vislijn’ kan aangeschaft worden in het postkantoor. 
Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om mede te delen dat de provinciale 
visserijcommissie van West-Vlaanderen vijftig jaar bestaat. Naar aanleiding van dit jubileumjaar 
werd een speciale editie van vislijn gepubliceerd met allerlei nuttige informatie over de openbare 
visserij. Ook allerlei acties en activiteiten die in dit feestelijk jaar zullen plaatsvinden worden 
eveneens vermeld. 
Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd dat de Bestendige Deputatie de hengelzones heeft 
aangeduid in het Provinciaal domein de Gavers; enkel op de aangeduide zones mag er gevist 
worden. Nadere informatie daaromtrent is te bekomen bij de brigadier  van de groendienst 
(0497/51.09.69) en bij de sportdienst ( 056/22.21.19).  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
33. Provinciaal reglement betreffende het betoelagen van infrastructuur binnen de 
bijzondere jeugdbijstand. 
 
Welzijn P05-8-5-1501-2 
 
Brugge, 24 februari 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad de 
beslissing van 24 februari 2005 van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering van 
het reglement betreffende het betoelagen van infrastructuur binnen de bijzondere jeugdbijstand. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 

Provinciaal reglement betreffende het betoelagen van infrastructuur binnen de 
bijzondere jeugdbijstand 
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Hoofdstuk 1 -  Situering 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van de daartoe op de begroting ingeschreven kredieten, verleent de Provincie aan 
de door de Bestendige Deputatie erkende initiatieven voor bijzondere jeugdbijstand in West-
Vlaanderen, toelagen, volgens de regels van dit reglement, en voor zover de initiatieven aan 
volgende voorwaarden voldoen: 
1. uitsluitend zorg verlenen aan jongeren in problematische opvoedingssituaties of jongeren die 

een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd; 
2. opgericht zijn op particulier initiatief of door een lokaal bestuur, met name een gemeente, 

O.C.M.W. of een vereniging van O.C.M.W.’s; 
3. niet op winst gericht zijn; 
4. een boekhouding bezitten en deze zodanig organiseren dat de financiële controle van de 

provincie i.v.m. de aanwending van de provinciale toelage mogelijk is; 
5. de administratieve en financiële controle van de provincie aanvaarden; 
6. de grond en/of de gebouwen waarvoor toelagen gevraagd worden, moeten gelegen zijn in de 

Provincie West-Vlaanderen en moeten in volle eigendom toebehoren aan de aanvragers, ofwel 
moeten de aanvragers een langlopend huurcontract of een langdurig zakelijk recht van nog 
minstens negen jaar kunnen bewijzen. 

Artikel 2 
Als basis voor betoelaging gelden:  
1. specifieke infrastructuurkosten in het kader van toegankelijkheid, veiligheid en hygiëne; 
2. de kosten voor kleine werken; 
3. de kosten voor het opstellen van een zorgstrategisch plan in functie van een 

infrastructuurtoelage binnen het V.I.P.A.; 
4. de kosten voor de opmaak van een toegankelijkheidsstudie. 
 
Hoofdstuk 2 -  Specifieke infrastructuurtoelage 
 
Artikel 3 
Werken, binnen de sectoren van toegankelijkheid, veiligheid en hygiëne, kunnen in aanmerking 
komen voor een betoelaging, voor zover zij noodzakelijk blijken op basis van inspectierapporten 
vanwege onafhankelijke gespecialiseerde diensten binnen dat domein. De eventuele aankoop van 
bouwgrond, BTW, registratierechten en erelonen, verbonden aan deze werken, komen ook in 
aanmerking. 
De Bestendige Deputatie kan eventueel voor een bepaalde periode de betoelaging beperken tot 
specifieke onderwerpen binnen deze sectoren. 
Artikel 4 
De provinciale toelage bedraagt voor de specifieke infrastructuurtoelagen inzake toegankelijkheid, 
veiligheid en hygiëne, 30 % van de subsidieerbare uitgaven met een maximum van 50.000 euro per 
dossier.   
Indien het maximum van 50.000 euro wordt bereikt, kan pas een nieuwe aanvraag ingediend 
worden drie jaar, na datum van de laatste factuur.  
De kosten, BTW inbegrepen, moeten minimum 5.000 euro vertegenwoordigen. Een subsidiebedrag, 
minder dan 1.500 euro, wordt niet uitbetaald. 
 
Hoofdstuk 3 - Toelage kleine werken 
 
Artikel 5 
Kleine infrastructuurwerken, voor zover deze geen onderhoudswerken betreffen, kunnen in 
aanmerking komen voor betoelaging. (BTW, registratierechten en erelonen inbegrepen). De kosten 
moeten minimum 5.000 euro, maar mogen niet meer dan 50.000 euro, bedragen, BTW inbegrepen.  
Artikel 6 
De provinciale toelage bedraagt  

 voor instellingen met overnachtingscapaciteit 30%  
 voor centra voor dagopvang 20 % 
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 voor begeleidingsdiensten 10 % 
van de weerhouden kosten. 
Een subsidiebedrag, minder dan 1.500 euro wordt niet uitbetaald. 
Indien het maximum subsidiebedrag wordt bereikt, kan pas een nieuwe aanvraag ingediend worden 
drie jaar, na datum van de laatste factuur. 
Artikel 7 
De ‘specifieke infrastructuurtoelagen’ en de ‘toelagen kleine werken’ zijn niet cumuleerbaar voor 
dezelfde infrastructuurwerken. 
 
Hoofdstuk 4 - Toelage masterplan 
 
Artikel 8 
Een provinciale toelage kan worden verleend voor de opmaak van een masterplan in functie van 
een infrastructuurtoelage binnen het V.I.P.A.. 
De provinciale toelage bedraagt 5.000 euro en wordt toegekend na de aanvaarding van het 
masterplan in het kader van V.I.P.A.,  door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Hoofdstuk 5 - Toegankelijkheidsvoorwaarden en toelage 
 
Artikel 9 
Begripsomschrijving:  

 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; 

 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); 

 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); 

 Eindcontrolerapport: de mate waarin het toegankelijkheidsadvies gevolgd en uitgevoerd is 
zoals beschreven in een specifiek document van het adviesbureau (zoals omschreven in 
bijlage); 

 Adviesbureau: een professioneel bureau inzake toegankelijkheid dat daartoe erkend is door 
de Bestendige Deputatie. 

Artikel 10 
De toegankelijkheid dient gewaarborgd te zijn van een deel of het geheel van de infrastructuur, 
waarvoor 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.  
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 11 
Bij de aanvraag tot infrastructuurtoelage 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. 
De aanvrager legt een toegankelijkheidsadvies voor over de infrastructuuraankoop, -werken of –
uitrusting die het voorwerp uitmaken van de aanvraag om provinciale subsidie, vooraleer een 
eventuele principiële goedkeuring of toezegging kan verleend worden. 
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Artikel 12 
Zodra het beschikbaar is, dient de aanvrager van een infrastructuurtoelage 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 13 
De Bestendige Deputatie kan een uitzondering op de toegankelijkheidsvoorwaarde toestaan om één 
van de volgende redenen: 
1. De aanvrager legt een motivering voor, eventueel aangevuld met een haalbaarheidsstudie 

uitgevoerd door een 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.  

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 14  
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 euro. 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 euro. 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. 

Artikel 15 
Bij niet naleven van de bepalingen in dit hoofdstuk 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. 

 
Hoofstuk 6 - Aanvraag, uitbetaling en terugvordering van de toelagen 
 
Artikel 16 
Voor de aanvang van de werken of de aankoop van een onroerend goed, moet de aanvraag om 
toelage schriftelijk worden ingediend bij de Gouverneur en de leden van de Bestendige Deputatie 
van West-Vlaanderen, ter attentie van de Dienst Welzijn - Jeugd, Provinciehuis Boeverbos, Koning 
Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.   
Artikel 17 
Bij de aanvraag tot de betoelaging van infrastructuurwerken (nieuwbouw, uitbreidings- of 
aanpassingswerken) dienen volgende bescheiden en verantwoordingsstukken te worden 
voorgelegd: 
1. een voorstelling van de dienst of instelling, met o.a. doelstelling, statuten en werking; 
2. een afschrift van de authentieke akte, de waarderaming, opgesteld door de Ontvanger van de 

Registratie, en/of  andere documenten die de verwerving bewijzen, ingeval van aankoop;  
3. in geval van huur: een afschrift van het langlopend huurcontract of de akte die het langdurig 

zakelijk recht in hoofde van de aanvrager vestigt, steeds voor een periode van nog 9 jaar, vanaf 
de datum van de subsidieaanvraag; 

4. plannen, kostenraming, prijsoffertes; 
5. een nota, volgens model zoals goedgekeurd door de Bestendige Deputatie, waarin 
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gespecificeerd wordt hoe en waar aandacht zal worden geschonken aan de toegankelijkheid van 
de infrastructuur; 

6. een toegankelijkheidsadvies vanwege een erkend adviesbureau omtrent de 
infrastructuuraankoop of –werken of, ingeval artikel 13 van toepassing is, de door dit artikel 
voorgeschreven documenten; 

7. het voorlopig brandpreventieverslag van de bevoegde brandweerdienst; 
8. de verbintenis tot terugbetaling van de ontvangen provinciale toelage, vermeerderd met de 

wettelijke intresten, pro rata van zoveel negenden als er nog jaren moeten verstrijken vooraleer 
de termijn van negen jaar is verstreken, in de gevallen, bepaald in artikel 21. 

Indien de aanvraag pas wordt ingediend na de aanvang der werken, zullen enkel de kosten in 
aanmerking worden genomen, gemaakt na datum van aanvraag. 
Artikel 18 
De provinciale toelage kan eventueel worden toegekend in twee of meer jaarlijkse schijven. De 
uitbetaling gebeurt na voorlegging van de nodige verantwoordingsstukken. 
Artikel 19 
Elke toezegging inzake infrastructuurtoelagen vervalt indien de werken drie jaar na de aanvang niet 
voltooid zijn. Indien de werken slechts gedeeltelijk uitgevoerd zijn, kan beslist worden het 
subsidiëringsdossier af te sluiten op grond van de ingediende facturen binnen deze periode van drie 
jaar. 
Artikel 20 
De aanvraag tot een toelage voor de opmaak van een ‘masterplan’ kan gebeuren, ten laatste zes 
maanden na de aanvaarding van het plan door de Vlaamse Gemeenschap. 
Artikel 21 
De volledige of gedeeltelijke terugbetaling van een toelage kan gevorderd worden indien de 
bestemming van het onroerend goed gewijzigd wordt of het goed vervreemd wordt binnen de 
negen jaar, volgend op de beslissing van de Bestendige Deputatie tot uitbetaling van de toelage. 
De bestemmingswijziging dient de Provinciale Overheid zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht te 
worden. 
 
Hoofdstuk 7 - Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 22 
De infrastructuurtoelagen die in de loop van de drie jaar, voorafgaand aan de nieuwe aanvraag voor 
eenzelfde instelling werden bekomen, worden in mindering gebracht van het toelagebedrag. Dit 
geldt niet voor de betoelaging van het masterplan; evenmin voor de toelage voor het 
toegankelijkheidsadvies of de haalbaarheidsstudie. 
Artikel 23 
De Bestendige Deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig acht 
teneinde de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens na te gaan. 
Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken dienen voorgelegd te worden of de bevoegde provinciale 
dienst met een aanvullend onderzoek te gelasten indien dit voor de behandeling van de aanvraag 
nodig is.  Ze wordt er tevens toe gemachtigd te beslissen over alle onvoorziene of betwiste 
gevallen, alsook over de nodige maatregelen ter uitvoering van onderhavig reglement. 
Het verstrekken van onduidelijke, onvolledige, onjuiste of laattijdige gegevens kan aanleiding geven 
tot de uitsluiting van het genot van de voormelde subsidies, of de terugvordering ervan. 
Artikel 24 
De bepalingen van dit besluit worden van kracht met ingang van de beslissing door de 
provincieraad.  
Bij wijze van overgangsmaatregel worden de dossiers die vóór dit reglement ingediend werden, op 
basis van het gelijknamig reglement van 29.06.95, behandeld overeenkomstig de toen geldende 
regels. 
Het reglement van 29.06.95 wordt opgeheven bij de laatste uitbetaling van de dossiers die volgens 
dit reglement werden ingediend. 
Artikel 25 
Dit reglement blijft van kracht voor alle aanvragen tot 31.12.2010. 
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Brugge, 24 februari 2005 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
 
 
Bijlage 
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. 

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; 

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. 

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; 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 05 – 29 maart 2005   74

b. rapportage: schriftelijke neerslag van de bevindingen. 
 
 
34. Subsidiereglement tonnagepremies kringloopcentra 
 
Dienst MiNaWa  Sectie Samenwerking met andere overheden - Afvalbeleid - Milieucommunicatie 
 
Brugge, 29 maart 2005 
 
Mevrouw, 
Mijne Heren 
 
Als uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het provincieblad de 
beslissing dd. 27 .01.2005 van de Provincieraad betreffende het Provinciaal Subsidiereglement voor 
tonnagepremies aan kringloopcentra. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 
 

Provinciaal subsidiereglement voor tonnagepremies aan kringloopcentra 
 
De Provincieraaad van West-Vlaanderen 

 Overwegende dat preventie en hergebruik moeten primeren op recyclage en verwijdering 
van afval; 

 Gelet op het tweede provinciale milieubeleidsplan, goedgekeurd op 29 januari 2004, waarin 
op het vlak van de beheersing van de problematiek van grof vuil een belangrijke rol wordt 
toegekend aan de kringloopcentra;  

 Gelet op dit provinciaal milieubeleidsplan waarvan actie 21 vermeldt dat “de provincie de 
werking van de kringloopcentra zal blijven aanmoedigen door middel van het systeem van 
tonnagepremies” ; 

 Overwegende dat West-Vlaamse kringloopcentra tewerkstellingskansen creëren voor ruim 
350 personen (veelal met beperkte kansen op de arbeidsmarkt); 

 Overwegende dat zij om en bij de 3750 ton goederen terug in kringloop brengen en aldus 
voor verwijdering behoeden; 

 Overwegende dat hun inspanningen verder moeten aangemoedigd worden opdat nog meer 
kg/inw via de kringloopcentra zou worden hergebruikt; 

 Gelet op Artikel 16 §6 van het decreet van 29/4/94 tot wijziging van het decreet van 2/7/81 
betreffende het beheer van afvalstoffen, beter bekend als het vernieuwde 
afvalstoffendecreet, dat aan de provincies een coördinerende rol toebedeelt op het vlak van 
de inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalstoffen; 

 Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 

aanwending van sommige toelagen; 
 Overwegende dat het bestaande provinciale subsidiereglement m.b.t. tonnagepremies 

impliciet ten einde liep doordat er slechts doelstellingen in bepaald stonden voor 3 jaar 
 (2000, 2001, 2002); 
 Gelet op de positieve ervaringen met de subsidiëring van kringloopcentra a.d.h.v. 

tonnagepremies sinds 1999 en de noodzaak tot lichte bijsturing; 
 Overwegende dat de gegevens i.v.m. de prestaties voor 2003 relatief laat ter beschikking 

kwamen en deze cijfers werden afgewacht om een diepgaande discussie te kunnen voeren 
over de impact van eventuele bijsturingen; 
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Besluit: 
 
Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen kan aan verenigingen zonder 
winstoogmerk en aan handelsvennootschappen met een doelstelling van sociale tewerkstelling die 
het statuut genieten van "vereniging met een sociaal oogmerk" of van "invoegbedrijf" die een 
kringloopcentrum uitbaten, dat beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in Artikel 2 t.e.m. 7, 
toelagen verstrekken ter stimulering van het hergebruik van duurzame gebruiksgoederen. 
 
Voorwaarden betreffende de kringloopcentra 
 
Artikel 2 
Het kringloopcentrum dat aanspraak wil maken op een tonnagepremie vanwege de Provincie moet 
gevestigd zijn in de Provincie West-Vlaanderen. 
Artikel 3 
Het kringloopcentrum moet voldoen aan volgende voorwaarden: 
1. Het in kringloop houden van herbruikbare goederen moet een van de doelstellingen zijn. Het 

kringloopcentrum beschikt minimum over een inzameldienst met een sortering en een 
kringloopwinkel. De inzameling moet gratis gebeuren en een permanent karakter hebben. De 
winkel is voor iedereen toegankelijk. 
Minstens vier van de hiernavolgende acht produktgroepen moeten in het kringloopcentrum 
aangenomen worden en in de kringloopwinkel te koop worden aangeboden: 
 kleding; 
 boeken; 
 meubelen; 
 huisraad en speelgoed; 
 bruingoed; 
 witgoed; 
 fietsen; 
 sanitair. 

2. Het kringloopcentrum moet mens- en milieuvriendelijk werken, een duidelijke professionele 
aanpak hanteren en streven naar het leveren van een substantiële bijdrage tot verwerking van 
het huishoudelijk afval. 

3. Binnen de afvalproblematiek wordt door het kringloopcentrum hergebruik belangrijker geacht 
dan materiaalrecyclage en het voorkomen belangrijker dan hergebruik. 

4. Streven naar jobcreatie, daar waar kan voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen. 
5. Streven naar een structurele samenwerking met de verschillende overheden: met name met 

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en -verwerking en met 
gemeentebesturen. 

Artikel 4 
Het kringloopcentrum dient een boekhouding te voeren en deze zodanig te organiseren dat de 
financiële controle van de Provincie mogelijk is. 
Artikel 5 
Een kringloopcentrum bedient met haar vestiging(en) alle gemeenten van één of maximaal twee 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en -verwerking. 
Artikel 6 
Minstens één van de personen verantwoordelijk voor het bestuur van het kringloopcentrum moet 
het bewijs leveren te beschikken over voldoende kennis die hem/haar voorbereidt op de uitbouw en 
de uitbating van een kringloopcentrum. 
Artikel 7 
Het kringloopcentrum registreert de ingezamelde gewichten per fractie, zoals vermeld in Artikel 4 
°2, volgens de BKN-lijst of een ander eenvormig systeem dat een vergelijking toelaat van de 
gewichten van alle West-Vlaamse kringloopcentra.  
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Bepaling van het bedrag van de tonnagepremie 
 
Artikel 8 
Elk kringloopcentrum dat gedurende het volledige kalenderjaar heeft gewerkt en ten bewijze 
daarvan het jaarverslag, incl. financieel verslag, toestuurt aan de Provincie West-Vlaanderen heeft 
recht op een basisbedrag van 1,5 cent per inwoner in het buitengebied (gemeenten met <250 
inwoners/km²) en 1 cent per inwoner voor de gemeenten in de rest van het werkingsgebied.   
Artikel 9 
Het jaarverslag moet duidelijk de ingezamelde en verkochte tonnages van de verschillende 
productcategorieën die door het kringloopcentrum worden ingezameld, verkocht, en eventueel 
worden gerepareerd, vermelden op een wijze die de berekening van de formule in Artikel 12 
mogelijk maakt.     
Daarnaast bevat het jaarverslag minstens ook volgende gegevens: 

 aantal tewerkgestelden opgesplitst naar tewerkgestelden uit de doelgroep en begeleiders; 
 tonnages van de ingezamelde goederen per productcategorie; 
 inkomsten uit winkelverkoop, bij voorkeur uitgesplitst per productcategorie; 
 aandeel van de inzameling via containerpark, haalmethode aan huis, brengmethode, bij 

voorkeur uitgesplitst naar gemeente; 
 aantal klanten; 
 winkeloppervlakte. 

Artikel 10 
Voor elke kg hergebruik die de minimumdrempel, zoals omschreven in Artikel 13 overschrijdt, 
ontvangt elk kringloopcentrum een bedrag van  5 cent/kg. 
Artikel 11 
Voor de bepaling van de hergebruiksgewichten wordt volgende formule gehanteerd:  

hergebruik(kg) = ingezamelde goederen - restfractie – bulk - Recupelhoeveelheid  
waarbij:  

 het gewicht van de ingezamelde goederen wordt berekend op basis van de BKN-lijst of een 
andere gewichtstabel die een eenvormige berekening voor de verschillende West-Vlaamse 
kringloopcentra toelaat: 

 het gewicht van de restfractie slaat op de hoeveelheid goederen die aan de gemeente of 
intercommunale worden teruggegeven voor storten of verbranding.  Dit gewicht moet 
gestaafd worden a.d.h.v. weegbonnen; 

 bulk staat voor het gewicht van de fracties die op grote schaal worden ingezameld en 
worden doorverkocht of doorgegeven aan recyclage-ondernemingen met het oog op louter 
materiaalhergebruik.  Deze fracties die in het kringloopcentrum niet (of nauwelijks) worden 
uitgesorteerd of verkocht en quasi integraal worden doorgegeven of verkocht (afhankelijk 
van de marktprijzen op het moment) moeten eveneens gestaafd worden a.d.h.v. 
weegbonnen of facturen.  Minimaal betreft het in bulk ingezamelde textiel dat integraal voor 
doorverkoop bestemd is; 

 Recupelhoeveelheid: slaat op de hoeveelheid elektrische en elektronische apparaten die 
door het kringloopcentrum worden ingezameld bij particulieren, handelaars of op het 
containerpark en die niet meer kunnen herverkocht worden waardoor ze aan Recupel 
moeten worden afgestaan voor selectieve demontage. 

Artikel 12 
De minimumdrempels die moeten overschreden worden alvorens het kringloopcentrum in 
aanmerking kan komen voor een tonnagepremie worden berekend op basis van een sommatie van 
volgende doelstellingen inzake hergebruik: 
minimumdrempel voor 2003= 2,66 kg/inwoner van het werkingsgebied  
minimumdrempel voor 2004= 3 kg/ inwoner van het werkingsgebied 
minimumdrempel voor 2005= 3,25 kg/ inwoner van het werkingsgebied  
Voor de bepaling van het aantal inwoners van het werkingsgebied van elk kringloopcentrum wordt 
steeds beroep gedaan op de meest recente bevolkingsgegevens van het Nationaal Instituut voor de 
Statistiek. 
 
 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 05 – 29 maart 2005   77

Procedure 
 
Artikel 13 
Kringloopcentra die een beroep wensen te doen op deze vorm van subsidiëring dienen hun 
aanvraag voor 15 mei van elk kalenderjaar in bij de Dienst Minawa, Provinciehuis Boeverbos, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
Artikel 14 
De aanvraag, die betrekking heeft op de cijfers van het voorbije kalenderjaar, moet op straffe van 
nietigverklaring de jaarrekening omvatten alsook het jaarverslag, alsook alle gegevens en 
bewijsstukken opdat de berekening voorzien in artikel 12 kan worden gemaakt.   
Artikel 15 
Deze subsidieregeling treedt in werking vanaf 1 januari 2005 maar wordt met terugwerkende kracht 
toegepast op de resultaten van 2003 die in de loop van 2004 aan de provincie werden 
overgemaakt. 
 
Aanvullende bepalingen 
 
Artikel 16 
Kringloopcentra die in het kader van dit reglement subsidies hebben genoten, verbinden er zich toe 
minstens in de jaarverslagen, persberichten over de jaarresultaten en in algemene communicatie 
over de werking melding te maken van de steun van de Provincie met het provinciale logo.  Voorts 
stellen de begunstigde kringloopcentra hun vestigingen op vraag van de provincie open voor 
themabezoeken van groepen geïnteresseerden, specifieke doelgroepen of vakpubliek. 
Artikel 17 
Provincie-ambtenaren kunnen steeds toezicht uitoefenen om na te gaan of aan alle voorwaarden 
van dit reglement is voldaan. 
Artikel 18 
Indien blijkt dat onjuiste of onvolledige gegevens werden verstrekt of dat de voorwaarden van dit 
reglement niet of niet meer worden nageleefd, kan de Provincie, na beslissing van de Bestendige 
Deputatie overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de toelage. 
Artikel 19 
Elke betwisting betreffende dit reglement en de toepassing ervan wordt beslecht door de 
Bestendige Deputatie. 
 
Brugge,  27 januari  2005 
 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  6 van  14 april 2005 
 

35. De toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten op de erediensten, 
georganiseerd op provinciaal niveau 

36. De toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële 
organisatie en werking van de erkende erediensten op de erediensten, 
georganiseerd op gemeentelijk niveau. 

37. Provinciaal reglement voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. 

38.  Provinciaal reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse 
incubatiecentra tot bevordering van de meerwaardeneconomie. 

39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 31 maart 
2005. 
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35. De toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal 
niveau 
 
Referte: Vl. Gem. A/05/999/208-1 
 
Brugge, 5 april 2005 
 
Aan de representatieve organen van de orthodoxe en de islamitische erediensten; 
Aan de bestendige deputaties; 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen. 
 
Geachte, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten op de erediensten, georganiseerd op provinciaal niveau. 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2005, blz. 13503. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
 
36. De toepassing van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie 
en werking van de erkende erediensten op de erediensten, georganiseerd op 
gemeentelijk niveau. 
 
Referte: Vl. Gem. A/05/999/208-1 
 
Brugge,  5 april 2005 
 
Aan de representatieve organen van de rooms-katholieke, de protestantse, de anglicaanse en de 
Israëlitische erediensten; 
Aan de bestendige deputaties; 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen. 
 
Geachte, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 25 februari 2005 betreffende de toepassing van het 
decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 
erediensten op de erediensten, georganiseerd op gemeentelijk niveau. 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2005, blz. 13496. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
 
37. Provinciaal reglement voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-
Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. 
 
Dienst en referte : EEG- Economie – 2005/89/EC/HO 
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Brugge, 11 april 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekend gemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing dd. 23 december 2004 van de Provincieraad houdende invoering van het  Provinciaal 
reglement voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-Vlaamse instellingen voor hoger 
onderwijs. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
 
Provinciaal subsidiereglement voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van West-

Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs 
 

De Provincieraad van West-Vlaanderen, 
Gelet op de huidige situatie van het hoger onderwijs in de provincie West-Vlaanderen waaruit blijkt 
dat: 

 de provincie West-Vlaanderen in vergelijking met de rest van Vlaanderen een duidelijk 
lagere participatie aan hoger onderwijs kent; 

 meer dan 45% van de West-Vlamingen buiten de eigen provincie hoger onderwijs volgen; 
 er slechts een beperkte instroom van studenten uit andere provincies naar onze West-

Vlaamse hogescholen bestaat; 
 de provincie West-Vlaanderen op vandaag het kleinste aanbod van hoger onderwijs in gans 

Vlaanderen kent; 
 Rekening houdend met de bespreking van deze situatie in de provincieraad van 19 

december 2002 en met de motie hieromtrent, die werd goedgekeurd; 
 Gelet op de voorstellen tot provinciale ondersteuning van het hoger onderwijs in West-

Vlaanderen, zoals geformuleerd aan de bestendige deputatie door de voorzitter van de 
provincieraad, in navolging van deze motie; 

 Rekening houdend met het structureel negatief migratiesaldo van West-Vlaamse jongeren in 
de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar, die West-Vlaanderen definitief verlaten; 

 Rekening houdende met de Bologna-akkoorden, waarbij nieuwe perspectieven worden 
geopend voor de hogescholen en op het belang van een kwalitatieve upgrading in het 
vooruitzicht van de noodzakelijke accreditaties en waarbij de eerstvolgende 3 jaar cruciaal 
zijn; 

 Rekening houdende met het economisch weefsel in onze provincie, inzonderheid met de 
dynamische KMO-sector en de werkgelegenheidsproblematiek die in belangrijke mate 
afhankelijk zijn van de inspanningen die in de komende jaren zullen gespendeerd worden 
aan vorming, innovatie en toegepast wetenschappelijk onderzoek; dat bij voorrang nieuwe 
vormingsmogelijkheden en nieuwe kenniscentra, die de ontwikkeling van onze economie ten 
goede komen in aanmerking moeten komen voor provinciale ondersteuning; 

 Gelet op de regelgeving omtrent de financiering door de Vlaamse gemeenschap van het 
hoger onderwijs, in het bijzonder het decreet van 4 april 2003 betreffende de 
herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen; 

 Rekening houdende met de bevriezing van de Vlaamse gemeenschap tot de financiering van 
de werking van het hoger onderwijs en dit tot en met 2006; dat het daarom nodig is om in 
alternatieve medefinanciering te voorzien voor een overbruggingsperiode, als stimulans voor 
het ontwikkelen van nieuwe initiatieven in het onderwijs; 

 Rekening houdende met het belang van een herkenbare provinciale actie in domeinen 
waarin onze provincie structurele sterkten of zwakten vertoont, dat inzonderheid op het vlak 
van hoger onderwijs en het toegepast wetenschappelijk onderzoek een inhaalbeweging 
vandaag aan de orde is; 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 06 – 14 april 2005   81

 Overwegende dat het succes van het hoger onderwijs in Vlaanderen in belangrijke mate 
afhankelijk is van de aanwezigheid van volwaardige flankerende maatregelen op lokaal 
niveau om de studenten in een adequate omgeving op te vangen en derhalve een voldoende 
concentratie van studenten op geëigende locaties moet worden nagestreefd; 

 Rekening houdende met het feit dat onze provincie op vandaag naast de KULAK, drie 
hogescholen telt met zetel in onze provincie, meer bepaald de Hogeschool West-Vlaanderen, 
KATHO en KHBO; 

 Gelet op de artikelen 50bis, 65 en 85 van de provinciewet; 
Op voorstel van de bestendige deputatie. 
 
Besluit 
Artikel 1 
Voorwerp van betoelaging 
De middelen die op de provinciale begroting voorzien zijn voor de KULAK, de Katholieke Hogeschool 
Brugge-Oostende, de Hogeschool West-Vlaanderen en de Katholieke Hogeschool Zuid-West-
Vlaanderen, dienen aangewend voor de ondersteuning van nieuwe initiatieven van voornoemde 
instellingen. 
In dit besluit wordt verstaan onder nieuw initiatief: 

1) een nieuwe opleiding op bachelor- of masterniveau; 
2) de grondige verbetering of uitbouw van een bestaande bachelor- of masteropleiding of 

afstudeerrichting op voorwaarde dat de onderwijsinhoud van deze opleiding of 
afstudeerrichting voor meer dan 50% verandert en er wordt aangetoond dat deze 
verbetering of uitbouw bijdraagt tot een directe ondersteuning van de economisch sector in 
de provincie West-Vlaanderen; 

3) de oprichting van een nieuw of de verbetering van een bestaand kenniscentrum ter 
bevordering van het toegepast wetenschappelijk onderzoek in West-Vlaanderen op 
voorwaarde dat meerdere West-Vlaamse instellingen van hoger onderwijs er actief bij 
betrokken zijn en dat het onderzoek gericht is op een directe ondersteuning van de 
economische sector in de provincie West-Vlaanderen. 

Artikel 2 
Subsidiebedrag en subsidieerbare uitgaven 
De provinciale ondersteuning wordt jaarlijks toegekend aan maximum 3 initiatieven. 
De ondersteuning bedraagt maximum 100.000,00 euro per jaar en per initiatief en dit voor 
maximum 3 opeenvolgende academiejaren. 
De provinciale ondersteuning dient aangewend voor aantoonbare uitgaven die verband houden met 
de oprichting of de verbetering van de opleiding of het kenniscentrum, bedoeld in artikel 1, en/of 
met de daarmee gepaard gaande procedure tot accreditatie en/of erkenning van bedoelde 
opleiding. 
Artikel 3 
Provinciale adviesraad 
Er wordt een provinciale adviesraad hoger onderwijs ingesteld, die samengesteld is als volgt: 

 4 vertegenwoordigers uit het sociaal-economische veld; 
 6 provincieraadsleden; 
 deskundigen zonder stemrecht. 

Deze adviesraad brengt aan de bestendige deputatie een advies uit over: 
 de operationalisering van de hierna vermelde criteria; 
 welke initiatieven in aanmerking komen voor provinciale ondersteuning; 
 de verdeling van de middelen op de provinciale begroting over deze initiatieven. 

Het advies over de keuze van de initiatieven en over de verdeling van de middelen, dient gesteund 
op de volgende criteria, in volgorde van afnemend belang: 

 de relevantie van het initiatief voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven, de dienstensector 
of het toegepast wetenschappelijk onderzoek in West-Vlaanderen; 

 de vernieuwingswaarde ten aanzien van het bestaande aanbod; de marktgerichtheid van het 
initiatief, namelijk de te verwachten vraag naar afgestudeerden van de opleiding en/of naar 
de dienstverlening van het kenniscentrum; 

 financiële haalbaarheid op lange termijn; 
 participatie, inzonderheid financieel, van andere overheden en derden; 
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 versterkend effect op de bestaande instellingen voor hoger onderwijs in de provincie en op 
hun onderlinge samenwerking. 

Artikel 5 
Procedure 
De bestendige deputatie wordt ertoe gemachtigd om met elk van de genoemde instellingen een 
convenant af te sluiten op basis van de hiervoor vermelde regeling. In deze convenant worden 
tevens afspraken vastgelegd over: 

 de procedure voor het indienen van de aanvraag (datum van indiening, samenstelling van 
het aanvraag-dossier, ...); 

 de uitbetalingsformaliteiten (schijven, stavingsstukken, ...); 
 de controle op de aanwending van de provinciale ondersteuning en de mogelijkheden tot 

terugvordering. 
De bestendige deputatie beslist binnen de perken van de kredieten op de provinciale begroting over 
de toekenning van de provinciale ondersteuning. 
Artikel 6 
Inwerkingtreding - evaluatie 
Dit reglement treedt in werking de dag van haar goedkeuring door de provincieraad en dit voor een 
periode van 6 jaar.  
Zij zal voor het eerste geëvalueerd worden tijdens het vierde jaar met het oog op een gebeurlijke 
verlenging.  
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
 
 
38. Provinciaal reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse 
incubatiecentra tot bevordering van de meerwaardeneconomie. 
 
Dienst en referte : EEG-Economie – 2005/90/EC/SOE/REGL 
 
Brugge, 11 april 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de Provinciewet wordt bekend gemaakt in het Provincieblad de 
beslissing van 24 februari 2005 van de Provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering van 
het Provinciaal reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse incubatiecentra 
tot bevordering van de meerwaardeneconomie. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
 
Provinciaal reglement tot het sluiten van overeenkomsten met de West-Vlaamse 
incubatiecentra tot bevordering van de meerwaardeneconomie 

 
De Provincieraad van West-vlaanderen 

 Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- 
en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie; 

 Overwegende dat in West-Vlaanderen 4 incubatiecentra erkend zijn en het volledig West-
Vlaams grondgebied bestrijken; 

 Overwegende dat de meerwaardeneconomie een belangrijke complementaire impuls 
betekent in het ontplooien van nieuwe economische activiteiten; 
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 Overwegende dat een sterke relatie tussen het West-Vlaamse bedrijfsleven en de 
incubatiecentra van cruciaal belang is; 

 Overwegende dat vanuit provinciaal belang de duurzaamheid van nieuwe sociale 
economieprojecten een bijzondere aandacht verdient; 

 Gelet op de artikelen 65, 85 en 106 van de provinciewet. 
 
Besluit 
Artikel 1 
Binnen de daartoe voorziene en goedgekeurde kredieten kan de Bestendige Deputatie van West-
Vlaanderen overeenkomsten afsluiten, overeenkomstig het hierbijgevoegde model, met één of méér 
erkende incubatiecentra die hun zetel hebben in West-Vlaanderen. 
Artikel 2 
De overeenkomst heeft tot doel om: 

 steun te verlenen aan de ontwikkeling van een netwerk tussen de incubatiecentra en de 
reguliere bedrijven in West-Vlaanderen; 

 de duurzaamheid van de opgerichte sociale economieprojecten te ondersteunen; 
 een financiële pool te creëren voor een gezamenlijke promotie van de incubatiecentra. 

Artikel 3 
De overeenkomsten hebben een duurtijd tot het einde van het kalenderjaar en zijn stilzwijgend 
verlengbaar met telkens één jaar. 
Artikel 4 
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2005. 
 

Modelovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de incubatiecentra 
 

Tussen de provincie van West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Brugge, 
vertegenwoordigd door de heren Paul Breyne, gouverneur en de heer Hilaire Ost, provinciegriffier  
hierna genoemd de provincie, enerzijds 
en 
naam en rechtsvorm incubatiecentrum, adres incubatiecentrum 
vertegenwoordigd door de mevrouw/mijnheer, naam 
hierna genoemd het incubatiecentrum, anderzijds 
wordt overeengekomen wat volgt: 
 
Ontwikkeling van netwerken met reguliere bedrijven 
Artikel 1 
Het incubatiecentrum is belast met het ontwikkelen van een netwerk van bedrijven die een 
engagement willen aangaan om werkzoekenden uit kansengroepen aan te werven. 
Met het oog hierop zal het incubatiecentrum, in samenwerking met de West-Vlaamse sociale 
partners, de ondernemers permanent bevragen naar hun interesse en knelpunten bij de 
tewerkstelling van kansengroepen. 
Deze ondernemingen zullen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een netwerk om bedrijven 
te motiveren en te activeren tot de creatie van een draagvlak binnen het West-Vlaams 
bedrijfsleven. 
 
Ondersteuning van startende ondernemingen in de sociale economie 
Artikel 2 
§1. Voor elk invoegbedrijf, invoegafdeling of coöperatieve vennootschap met of zonder sociaal 
oogmerk dat door het incubatiecentrum na 1 januari 2004 is opgestart en gedurende het volledige 
vorige kalenderjaar bedrijfsactiviteiten heeft verricht, kan aan het incubatiecentrum een forfaitaire 
provinciale steun toegekend worden van: 

 200 euro voor het eerste levensjaar van het bedrijf of afdeling; 
 400 euro voor het tweede levensjaar van het bedrijf of afdeling; 
 600 euro voor het derde levensjaar van het bedrijf of afdeling; 
 800 euro voor het vierde levensjaar van het bedrijf of afdeling; 
 1.000 euro voor het vijfde levensjaar van het bedrijf of afdeling; 

mits het incubatiecentrum aantoont over een actief netwerk met reguliere bedrijven te bezitten.  
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Er wordt een uitzondering toegestaan voor de bedrijven of afdelingen die in het vorige kalenderjaar 
opgericht zijn, voor wat betreft het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten gedurende een volledig 
kalenderjaar. 
Bedrijven of afdelingen die in de loop van het jaar hun bedrijfsactiviteiten stopzetten, komen niet 
meer in aanmerking voor een forfaitaire provinciale steun. 
§ 2. De forfaitaire provinciale steun bedraagt maximaal 25.000 euro per incubatiecentrum. 
Artikel 3 
De provinciale steun kan gebruikt worden voor de begeleiding van de startende ondernemingen,  
bijkomende werkings- en personeelskosten, of voor het onderhoud van het incubatiecentrum. 
Artikel 4 
Het incubatiecentrum zendt jaarlijks, tegen 31 januari van het volgend jaar, een jaarverslag op met 
de bewijsstukken van het aantal opgestarte bedrijven of afdelingen, zoals bepaald in artikel 2, met 
inbegrip van de activiteiten, de omzet en het aantal voltijdse equivalenten tewerkgesteld in deze 
bedrijven of afdelingen. Daarnaast wordt eveneens jaarlijks een verslag van de netwerkactiviteiten 
toegestuurd aan de provincie.  
Artikel 5 
De provinciale steun wordt uitbetaald in het eerste semester van het jaar en na voorlegging en 
verificatie van de bewijsstukken zoals bedoeld in artikel 4. 
Het incubatiecentrum stuurt maximaal 8 maanden na de uitbetaling van de provinciale steun de 
bewijsstukken toe van de uitgaven zoals bedoeld in artikel 3. 
Artikel 6 
De Bestendige Deputatie is gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen om 
controle uit te oefenen op het incubatiecentrum en/of haar startende ondernemingen waarvoor een 
provinciale steun is aangevraagd. 
Artikel 7 
Het verstrekken van onjuiste gegevens of het niet naleven van de voorwaarden, vastgelegd in deze 
samenwerkingsovereenkomst geeft aanleiding tot het terugvorderen door de Bestendige Deputatie 
van de gehele of van een deel van de toegekende provinciale steun, onverminderd de toepassing 
van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van 
sommige subsidies. 
Artikel 8 
Voor het jaar 2005, moeten de bewijsstukken zoals vermeld in artikel 4 pas tegen 30 april 
toegestuurd worden. 
 
Financiële pool voor promotie van de incubatiecentra  
Artikel 9 
De provincie en de incubatiecentra engageren zich om jaarlijks een gezamenlijk bedrag te besteden 
aan de promotie van de werking van de incubatiecentra. 
 
Slotbepalingen 
Artikel 10 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 maart 2005 en is geldig tot het einde van het 
kalenderjaar. De overeenkomst kan stilzwijgend verlengd worden, telkens voor de duur van een 
kalenderjaar. De partij die deze stilzwijgende verlenging wil voorkomen, meldt dit bij aangetekende 
brief aan de andere partij. Deze brief dient verstuurd voor 1 december van het lopende 
kalenderjaar. 
 
De Provinciegriffier       De Voorzitter 
Hilaire Ost        Jean de Bethune 
 
 
39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 31 maart 2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 11 maart 2005 
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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. 31 
maart 2005 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 

Lijst besluiten goedgekeurd in de Provincieraad van 31 maart 2005 
 
1. De provincieraad heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaal stedelijk 

gebied Kortrijk, in het kader van het openbaar onderzoek, voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
2. De provincieraad heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan golfterrein te Koksijde, in het 

kader van het openbaar onderzoek, voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
3. De provincieraad heeft het beheerplan voor het provinciedomein "Bulskampveld-Lippensgoed" 

goedgekeurd. 
4. De provincieraad heeft kennis genomen van het verslag over het beheer van de financiële 

middelen 2004 van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). 
5. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de aanleg 

van een rotonde op het kruispunt Belhutte en de heraanleg van het kruispunt Bovekerke op de 
provincieweg V Wijnendale-Beerst te Koekelare, met raming ten bedrage van 247.140,99 euro 
(incl. BTW) goedgekeurd. 

6. De provincieraad heeft de beheersovereenkomst 2005-2009 tussen het Vlaamse gewest, de 
provincie West-Vlaanderen en het VLIZ goedgekeurd. 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 07 – 28 april 2005   86

Inhoud Bestuursmemoriaal  7 van  28 april  2005 
 
 
40. Ministeriële Omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen 

van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme. 
41. GPI 43: richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde 

mandaathouders . 
42.  Consulaten  Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2x), 

Turkse Republiek, Republiek Panama, Koninkrijk Spanje. 
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40. Ministeriële Omzendbrief PLP 37 betreffende de samenwerking en het uitwisselen van 
inlichtingen met betrekking tot het fenomeen terrorisme en extremisme. 
 
referte : FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/4/1 
 
Brugge, 15 april 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschefs, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 37 
betreffende de samenwerking en het uitwisselen van inlichtingen met betrekking tot het fenomeen 
terrorisme en extremisme. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2005 (blz. 2174 t.e.m blz. 2176). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
41. GPI 43: richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde 
mandaathouders. 
 
Dienst en referte :  FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/4 
 
Brugge, 15 april 2005 
 
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 43: 
richtlijnen betreffende het verzoek tot hernieuwing van bepaalde mandaathouders. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2005 (blz. 12078 t.e.m blz. 
12086). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
42. Consulaten  Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (2x), Turkse  
Republiek, Republiek Panama, Koninkrijk Spanje. 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2005-PG 
 
Brugge, 21 april 2005. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat: 
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 de heer Nigel BOWIE benoemd is tot Consul-generaal van het  Verenigd Koninkrijk van 

Groot-Brittannië en Noord-Ierland te Brussel met als consulair ressort gans België. 
 mevrouw Salud MURPHY benoemd is tot Consul van het  Verenigd Koninkrijk van Groot-

Brittannië en Noord-Ierland te Brussel met als consulair ressort gans België; 
 de heer Halit CINGILLIOGLU benoemd is tot Ereconsul van de Turkse Republiek te Brugge 

met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen; 
 mevrouw Maritza Noris HERRERA MARCUCCI benoemd is tot Consul-Generaal van de 

Republiek Panama te Antwerpen met als consulair ressort gans België behalve de provincies 
Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

 de heer Louis VERBEKE benoemd is tot van Ereconsul van het Koninkrijk Spanje te Brugge 
met als consulair ressort de provincie West-Vlaanderen. 
 

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

 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  8 van 19 mei 2005 
 
 
43. GPI 15 quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam 

van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee 
niveaus. 

44.  Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van 
provinciale subsidie.  
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43. GPI 15 quinquies betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van 
de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/5 
 
Brugge, 3 mei 2005 
 
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 15 quinquies 
betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de 
geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2005 (blz. 19894 t.e.m blz. 19895). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
44. Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale          
subsidie.  
 
Dienst en referte : Dienst Communicatie COMM/549/EVEN/REGL  
 
Brugge, 19 mei 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De provincie heeft tientallen subsidiereglementen die slechts beperkt of geen aandacht besteden 
aan de 'herkenbare' return voor het bestuur. Zo besteden we belangrijke budgetten voor 
investeringen, projecten,... zonder dat de gebruiker, de West-Vlaming, duidelijk ziet dat de 
Provincie een van de subsidiërende partners is.  
Met het oog op een sterkere profilering van de Provincie moeten we niet enkel de huisstijl verder 
doorvoeren in eigen publicaties, producten en gebouwen en verdere campagnes voeren voor het 
grote publiek, maar moeten we proberen ook meer te halen uit de zaken waar de Provincie nu al 
geld besteedt. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
 

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 
subsidie. 

 
De Provincieraad van West-Vlaanderen,  

 Overwegende dat het belang van de provinciale herkenbaarheid, naar aanleiding van de 
invoering van het regiomarketingplan groeit; 

 Gelet op alle provinciale reglementen met betrekking tot het verlenen van subsidies aan 
derden; 
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 Gelet op alle samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten, convenanten en 
andere die worden afgesloten met de Provincie; 

 Gelet op de verplichte provinciale subsidiëring als gevolg van bestaande en nog op te maken 
wetten en decreten; 

 Overwegende dat de grootte-orde van de financiële steun die wordt toegekend varieert; 
 Overwegende dat de voorwaarden tot het bereiken van een provinciale herkenbaarheid 

beperkt omschreven staan in de huidige reglementering, samenwerkingsovereenkomsten, 
beheersovereenkomsten, convenanten en andere; 

 Overwegende dat deze reglementering een aanvulling is op alle bestaande en nog op te 
maken reglementen, samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten, 
convenanten, en andere hieraan geen afbreuk doet; 

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

 Gelet op de artikelen 65 en 85 van de provinciewet; 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie, 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Begripsomschrijving. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 

 Provinciale herkenbaarheid: het zichtbaar maken van de provinciale (financiële) 
ondersteuning.  

 Investeringen: uitgaven die op een duurzame wijze invloed hebben op het patrimonium 
van de begunstigde; dit zijn uitgaven die gemaakt worden ofwel voor bouw- en 
infrastructuurwerken, ofwel voor de aanschaf van gebruiksgoederen. 

 Werking: uitgaven die gemaakt worden voor zowel de structurele of regelmatige 
activiteiten van de begunstigde als voor projectmatige of eenmalige activiteiten  

 Huisstijlhandleiding: een bundeling van de bepalingen omtrent het correct gebruik en 
weergave van het provinciale logo. Deze kan opgevraagd worden bij de dienst 
Communicatie. 

 Algemene communicatie: de communicatie over het project, de organisatie, de 
investering, waarop de subsidiëring betrekking heeft.  
De mogelijke communicatiemiddelen zijn: drukwerk, websites met klikbaar logo en link naar 
www.west-vlaanderen.be, advertenties, mediacampagnes, persberichten, persconferenties. 
Deze opsomming is niet limitatief.  

 De begunstigde: de instantie die de financiële steun ontvangt.  
 Publieksmomenten: Evenementen die georganiseerd worden door de begunstigde. Dit zijn 

onder meer opendeurdagen, open bedrijvendagen en andere evenementen voor het grote 
publiek. Deze opsomming is niet limitatief. 

 De bevoegde dienst: de dienst die het dossier inhoudelijk opvolgt.  
Artikel 2 
Toepassingsgebied: dit besluit is van toepassing op alle provinciale subsidies, met uitzondering van 
subsidies aan particulieren (natuurlijke personen), m.n. 

 alle door wet verplichte subsidies;  
 alle facultatieve subsidie ingevolge een provinciaal reglement; 
 alle in de begroting ingeschreven subsidies op naam;  
 alle subsidies, materiële en personele ondersteuning ingevolge  
 samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten en convenanten. 

Artikel 3 
3.1. De bestendige deputatie keurt enerzijds de categorie, anderzijds de subcategorie 
goed. De begunstigde moet zich vervolgens houden aan de voorwaarden die hiermee 
overeenkomen.  
3.2. De bestendige deputatie is gemachtigd om op gemotiveerde wijze :  

 ofwel een of meer voorwaarden te schrappen (zonder daarbij afbreuk te kunnen doen aan 
de voorwaarden die vanaf de kleinste subcategorie gelden); 

 ofwel een of meer voorwaarden toe te voegen (dit kunnen zowel voorwaarden zijn uit een 
hogere subcategorie als specifieke voorwaarden); 
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 Deze afwijking dient gemotiveerd te zijn op basis van de specifieke kenmerken van wat 
precies gesubsidieerd wordt en/of op de omvang van het provinciaal aandeel in de totale 
financiering. 

3.3.  De Provincie onderscheidt volgende categorieën & subcategorieën  
Subcategorie categorie Investeringen Werking 
Klein Tot 24 999 EUR Tot 12499 EUR 
Gemiddeld Van 25 000 EUR t.e.m.  

99 999 EUR 
Van 12 500 EUR t.e.m.  
49 999 EUR 

Groot Vanaf 100 000 EUR Vanaf 50 000 EUR 
   

3.4. De bestendige deputatie is gemachtigd om jaarlijks de drempelbedragen van de 
subcategorieën aan te passen rekening houdend met de evolutie van index van de  
consumptieprijzen.  
Artikel 4 
Voorwaarden per categorie en per subcategorie 
4.1. Ondersteuning van investeringen 
4.1.1. Klein 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
a) Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo  voldoende groot 
aan. 

 Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt de begunstigde het logo aan op het 
werfinfopaneel. Indien het logo niet of onvoldoende groot kan worden aangebracht, moet de 
begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt bord aanvragen bij de dienst Communicatie. 

 Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. Hij kan bij de 
dienst Communicatie terecht voor stickers. 

b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. Dit gebeurt door: 

 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n), de bevoegde dienst(en) en de 

provincieraadsleden uit het district van de begunstigde toe te sturen aan de dienst 
Communicatie. 

4.1.2. Gemiddeld 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
a) Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo voldoende groot aan.  

 Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt de begunstigde het logo aan op het 
werfinfopaneel. Indien het logo hier niet of onvoldoende groot kan worden aangebracht, 
moet de begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt bord aanvragen bij de dienst 
Communicatie; 

 Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. Hij kan bij de 
dienst Communicatie terecht voor stickers; 

b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door: 

 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de dienst 

Communicatie; 
 uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden uit het arrondissement 

van de begunstigde en de bevoegde dienst(en) toe te sturen aan de dienst Communicatie. 
c) Indien er een inhuldigingsbord of infobord geplaatst wordt aan of bij de investering moet de 
begunstigde de volgende vermelding opnemen:‘ met de steun van + logo’. 
d) Indien er communicatie over de investering wordt verspreid, vermeldt de begunstigde tot één 
jaar na de ingebruikneming het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding. 
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4.1.3. Groot 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
a. Voor de duur van de investering brengt de begunstigde het provinciaal logo voldoende 
groot aan.  

 Indien het infrastructuurwerken betreft, brengt hij het logo aan op het werfinfopaneel. 
Indien het logo hier niet of onvoldoende groot kan worden opgenomen, moet de 
begunstigde een speciaal daarvoor aangemaakt bord aanvragen bij de dienst Communicatie; 

 Indien het om uitrusting gaat, brengt de begunstigde het logo hier op aan. De begunstigde 
kan bij de dienst Communicatie terecht voor stickers. 

b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door: 

 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de 
 dienst Communicatie; 
 uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden en de bevoegde 

dienst(en) toe te sturen aan de dienst Communicatie. 
c) Indien er een inhuldigingsbord of infobord geplaatst wordt aan of bij de investering, moet de 
begunstigde de volgende vermelding opnemen: ‘met de steun van + logo’. 
d) Indien er communicatie over de investering wordt verspreid, vermeldt de begunstigde tot één 
jaar na de ingebruikneming het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding. 
e) Indien de investering een infrastructuurwerk betreft en indien er algemene publieksmomenten 
plaatsvinden nodigt de begunstigde tot één jaar na de ingebruikneming van de infrastructuur de 
bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en) uit. De provinciale herkenbaarheid wordt 
verwezenlijkt door gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal. Dit moet aangevraagd 
worden bij de dienst Communicatie. 
f) Indien er door de begunstigde een infobrochure of -folder wordt gemaakt met betrekking tot de 
investering, plaatst de begunstigde tot één jaar na de ingebruikneming een gratis provinciale 
advertentie. De advertentie moet opgevraagd worden bij de dienst Communicatie. 
4.2. Ondersteuning van de werking  
4.2.1. Klein 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
a) De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle 
algemene communicatie.  
b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit  gebeurt door :  

 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de dienst 

Communicatie; 
 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n), de bevoegde dienst(en) en de 

provincieraadsleden uit het district van de begunstigde toe te sturen aan de dienst 
Communicatie. 

c) Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt, garandeert de begunstigde een extra return. Dit 
gebeurt door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's, publicaties enz. gratis 
te bezorgen aan de Provincie. Deze opsomming is niet limitatief en wordt vastgelegd in overleg 
tussen de begunstigde en de bevoegde dienst(en). 
4.2.2. Gemiddeld 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
a) De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle algemene 
communicatie. 
b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door :  
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 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de dienst 

Communicatie; 
 de uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden uit het 

arrondissement van de begunstigde en de bevoegde dienst(en), toe te sturen aan de dienst 
Communicatie. 

c) Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt garandeert de begunstigde een extra return. Dit 
kan door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's, publicaties gratis te 
bezorgen aan de Provincie. Deze opsomming niet limitatief is. Ze wordt vastgelegd in overleg 
tussen de begunstigde en de bevoegde dienst(en). 
d) Indien de ondersteuning van projectmatige aard is en indien het een publieksmoment betreft, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door :  

 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de dienst 
Communicatie; 

 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en) toe te sturen 
aan de dienst Communicatie. 

e) Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft en indien er tijdens de 
duur van de ondersteuning algemene publieksmomenten plaatsvinden, moet de begunstigde de 
provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door :  

 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de dienst 
Communicatie; 

 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en) toe te sturen 
aan de dienst Communicatie. 

4.2.3. Groot 
Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan de volgende 
voorwaarden. 
a) De begunstigde vermeldt het provinciale logo conform de huisstijlhandleiding op alle algemene 
communicatie. 
b) Indien er een protocollaire huldiging, inwijdingsceremonie of openingsevenement plaatsvindt, 
moet de begunstigde tijdens dit moment uitdrukkelijk en optimaal rekening houden met de 
provinciale inbreng. 
Dit gebeurt door:  

 het provinciaal logo, conform de huisstijlhandleiding, te vermelden op alle drukwerk; 
 gebruik te maken van de provinciale promotiematerialen, aan te vragen bij de dienst 

Communicatie; 
 uitnodigingen voor de bestendige deputatie, de provincieraadsleden en de bevoegde 

dienst(en) toe te sturen aan de dienst Communicatie. 
c) Afhankelijk van wat precies gesubsidieerd wordt, garandeert de begunstigde een extra return. Dit 
kan door themabezoeken te organiseren of vrijkaarten, catalogen, cd's, publicaties enz. gratis aan 
de Provincie te bezorgen. Deze opsomming is niet limitatief. Ze wordt vastgelegd in overleg tussen 
de begunstigde en de bevoegde dienst(en). 
d) Indien de ondersteuning van projectmatige aard is en indien het een publieksmoment betreft, 
moet de begunstigde de provinciale herkenbaarheid garanderen. 
Dit gebeurt door : 

 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal, aan te vragen bij de dienst 
Communicatie; 

 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en) toe te sturen 
aan de dienst Communicatie. 

e) Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft en indien er tijdens de 
duur van de ondersteuning algemene publieksmomenten plaatsvinden; moet de begunstigde de 
provinciale herkenbaarheid garanderen, dit gebeurt door :  

 gebruik te maken van het provinciaal promotiemateriaal; aan te vragen bij de dienst 
Communicatie; 

 uitnodigingen voor de bevoegde gedeputeerde(n) en de bevoegde dienst(en) toe te sturen 
aan de dienst Communicatie. 
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f) Indien de ondersteuning een werkingssubsidie van structurele aard betreft, dient er gedurende 
elk jaar dat er een subsidie wordt verleend, extra provinciale herkenbaarheid ter plaatse te zijn, dit 
in overleg met de dienst Communicatie. 
g) Indien er door de begunstigde een infobrochure of -folder gemaakt wordt, moet er gratis 
advertentieruimte vrijgehouden worden. De invulling van deze ruimte moet vastgelegd worden in 
overleg met de dienst Communicatie. 
Artikel 5 
Algemene voorwaarden 
5.1. Dit reglement doet geen afbreuk aan bepalingen in wetten, decreten, besluiten, 
reglementen of overeenkomsten die in een ruimere provinciale herkenbaarheid voorzien.  
5.2. De bestendige deputatie zal in het kader van dit reglement alle 
uitvoeringsmaatregelen treffen. De wettelijke voorwaarden en de uitvoeringsvoorwaarden 
opgesomd in de toegewezen subcategorie kunnen in bepaalde gevallen als leidraad dienen.  
5.3. Bij het indienen van de enige, respectievelijk laatste zending met stavingsstukken, 
over de aanwending van de subsidie, moet de begunstigde het ondertekende verslagformulier 
meesturen.  
5.4. De bestendige deputatie is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen die zij nuttig acht 
om de juistheid en de draagwijdte van de verstrekte gegevens  
na te gaan. Zij kan beslissen dat andere bewijsstukken voorgelegd moeten worden. Ze kan ook de 
bevoegde provinciale dienst(en) een onderzoek laten instellen indien dit voor de behandeling van de 
aanvraag nodig is. De bestendige deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over alle betwistingen of 
gevallen die niet opgenomen zijn in dit reglement. 
5.5. Indien de provinciale herkenbaarheid niet werd toegepast en/of de voorwaarden niet werden 
opgevolgd, kan de bestendige deputatie beslissen om de ondersteuning geheel of gedeeltelijk terug 
te vorderen, de toekomstige ondersteuning in vraag te stellen, de uitbetaling van de openstaande 
schijven op te schorten of de openstaande schijven niet uit te betalen.  
5.6. De bestendige deputatie kan alle niet voorziene gevallen regelen, beslist bij 
betwistingen en wordt ertoe gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich   
opdringen voor de toepassing en uitvoering van dit reglement. 
Artikel 6 
Slotbepalingen 
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de goedkeuring van het 
reglement in de provincieraad en is enkel van toepassing op provinciale subsidies die toegekend 
worden na de datum van inwerkingtreding van het reglement.  
 
De provinciegriffier      De voorzitter  
Hilaire Ost       Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  9 van 2 juni  2005 
 
 
45.  Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 april 2005 

en verderzetting op 12 mei 2005 
46. Kerkfabrieken – Begrotingswijzigingen – Taak van hoofdgemeente. 
47. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 mei 2005 
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45. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 28 april 2005 en 
verderzetting op 12 mei 2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 26 mei 2005 
 
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 
april 2005 en de verderzetting op 12 mei 2005 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 APRIL 2005 

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

intergemeentelijk samenwerkingsverband IMOG op 19 mei 2005 angeduid 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 het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband WIV op 17 mei 2005 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 het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband WVI op 20 mei 2005 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 het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Leiedal op 24 mei 2005 aangeduid en deze 
machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten 
goed te keuren. 

5. De provincieraad heeft de samenstelling van de raad van bestuur van het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer gewijzigd.  

6. De provincieraad heeft kennis genomen van het jaarverslag ruimtelijke ordening 2004. 
7. De provincieraad heeft de principebeslissing met betrekking tot de overdracht van het PMI naar 

het gemeenschapsonderwijs goedgekeurd. 
8. De provincieraad heeft de eerste begrotingswijziging voor het dienstjaar 2005 goedgekeurd. 
9. De provincieraad heeft de eindafrekening van de herschikkingswerken van de hoeve Callewaert 

in het domein De Palingbeek te Zillebeke tot NME-centrum – lot elektriciteit, ten bedrage van 
127.913,50 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

10. De provincieraad heeft de eindafrekening van de riolerings- en verbeteringswerken (provinciaal 
aandeel) langs de Meulebekestraat (provincieweg XIV Tielt-Ingelmunster), tussen kmp. 8,900 
en kmp. 10,975 te Ingelmunster, ten bedrage van 1.805.902,35 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 
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11. De provincieraad heeft de aannemingsvoorwaarden en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure) voor de uitbreiding van het provinciaal bibliotheeksysteem (PBS), 
met raming ten bedrage van 264.297,59 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

12. De provincieraad heeft de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de vzw Huis van het 
Nederlands West-Vlaanderen goedgekeurd en een vertegenwoordiger voor de algemene 
vergadering en de raad van bestuur aangeduid. 

 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE VERDERZETTING VAN 
DE VERGADERING VAN 28 APRIL 2005 OP 12 MEI 2005 

 
13. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk De Panne" 

definitief vastgesteld. 
14. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Koksijde" 

definitief vastgesteld. 
15. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Nieuwpoort-

Koksijde" definitief vastgesteld. 
16. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Middelkerke" 

definitief vastgesteld. 
17. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Oostende" 

definitief vastgesteld. 
18. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Bredene" 

definitief vastgesteld. 
19. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk De Haan" 

definitief vastgesteld. 
20. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Blankenberge" 

definitief vastgesteld. 
21. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Brugge" 

definitief vastgesteld. 
22. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan "strand en dijk Knokke-Heist" 

definitief vastgesteld. 
23. De provincieraad heeft het reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm 

van provinciale subsidie goedgekeurd. 
24. De provincieraad heeft mevrouw Sandrine Pattyn op proef benoemd als geschoold arbeider ten 

behoeve van de Huishoudelijke Dienst. 
25. De provincieraad heeft de intrekking van de benoeming in vast verband van de heer Ronny 

Herreman in het ambt van leraar voor 12 u. PV Tuinbouw 2de graad BSO, 4 u. PV Tuinbouw 3de 
graad BSO en 4 u. PV Tuinbouw 3de graad TSO, met ingang van 01.01.2005 aan de afdeling 
met volledig leerplan van het PTI te Kortrijk goedgekeurd. 

 
 
46. Kerkfabrieken – Begrotingswijzigingen – Taak van hoofdgemeente. 
 
Vl. Gem. – 5e Dienst , Nr. 59 05 993 AZ/05/1 Brugge,  
 
Brugge, 2 juni 2005 
 
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 
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(get.)Paul Breyne 
 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen 
Burg 4 
8000 Brugge 
 
Kenmerk: Vl. Gem.-59 05 993 AZ/05/1 
 
Berteft:  1. Begrotinswijzigingen 
  2. Taak van de hoofdgemeente 
 
Contactpersoon: Susy Vlamynck. E-mail susy.vlamynck@ewbl.vlaanderen.be  
           Tel. 050/40 56 68  
 
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, nog steeds 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 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, 
 
De Gouverneur 
(Get.) Paul Breyne 
 
 
47. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 26 mei 2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 3 juni 2005 
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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. 26 
mei 2005 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
26 MEI 2005 

 
1. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Westvlees te Staden definitief 

vastgesteld. 
2. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Horafrost te Staden definitief 

vastgesteld. 
3. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Linkeroever Jachthaven 

Nieuwpoort definitief vastgesteld. 
4. De provincieraad heeft de nieuwe overeenkomst tussen Studio Globo en het provinciebestuur 

West-Vlaanderen i.f.v. de opstart van een tweede inleefatelier goedgekeurd. 
5. De provincieraad heeft de eindafrekening van de renovatie van de Schellemolen te Damme, ten 

bedrage van 91.298,54 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 
6. De provincieraad heeft de eindafrekening van het inrichten van een museumbibliotheek op de 

derde verdieping van het PMMK – lot verwarming en ventilatie, ten bedrage van 90.505,70 euro 
(incl. BTW) goedgekeurd. 

7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband WVEM op 7 juni 2005 aangeduid en deze machtiging 
verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te 
keuren. 

8. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering en 
de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband IMEWO op 27 juni 
2005 aangeduid en deze machtiging verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de 
voorgestelde agendapunten goed te keuren. 

9. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband IKWV op 24 juni 2005 aangeduid en deze machtiging 
verleend om namens de provincie West-Vlaanderen de voorgestelde agendapunten goed te 
keuren. 

10. De provincieraad heeft het besluit van de provincieraad dd. 29 maart 2001 en latere 
wijzigingen, in verband met de aanduiding en voordracht van provinciale vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen van diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen 
gewijzigd. 

11. De provincieraad heeft het werkingsverslag jeugdwerkbeleid 2004 goedgekeurd. 
12. De provincieraad heeft de erfpachtakte, afgesloten tussen de Provincie en de stad Blankenberge 

op 13 maart 1997, met het oog op de verdere uitbouw van het project "Zeebos" gewijzigd. 
13. De provincieraad heeft de heer Jan Denys benoemd tot directeur van het Provinciaal Maritiem 

Instituut (PMI). 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  10 van 16  juni  2005 
 
 
48. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2005. 
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48. Plechtigheden ter gelegenheid van het Nationaal Feest – 21 juli 2005. 
 
Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2005-PG 
 
Brugge, 13 juni 2005. 
 
Aan de Gemeentebesturen, 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op 21 
juli 2005 in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal worden gezongen. 
Het Nationaal Feest heeft plaats in het kader van de viering van de 175ste verjaardag van de 
onafhankelijkheid van België en de 25ste verjaardag van het federalisme. 
Het is vanzelfsprekend dat , indien andere godsdiensten u meedelen dat zij ter gelegenheid van dit 
feest een plechtigheid zouden inrichten, u het kader van de viering eveneens aan deze overheden 
ter kennis brengt. 
 
 
Paul Breyne 
Gouverneur van West-Vlaanderen. 
(get.) 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  11 van  5 juli  2005 
 
 
49. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken van 

ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
50.  Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
51.  Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
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49. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken van 
ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 23 juni 2005 
 
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. 23 juni 2005, houdende aanvulling van het hernieuwd 
openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen 
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 
november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 
augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 
2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 
juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 
2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004. 
 
 
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, 10 juni 
2004; 28 oktober 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 augustus 2004, 14 december 2004 houdende vaststelling van het 
hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van 
ontwerpplannen; 
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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 

ORBIS-ID Groep, Molenstraat 12, 9620 Zottegem: 
- Mevrouw Nadia Tria  
- De heer Bart De Cock  

BVBA Herman Jult, Sterrestraat 31, 8511 Aalbeke: 
- Herman Jullt 

Artikel 2 
Schrappen van de heer Herman Jult als privaatrechtelijk persoon voor Buro 2 (cfr besluit 
16/01/2003). 
 
Artikel 3 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 23 juni 2005. 
 
De Gouverneur, 
 
Paul BREYNE 
 
 
50. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
 
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat DPV/VB – nr. P/B/2005/1A 
 
Brugge, 5 juli 2005 
 
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 
 
(get.) Paul  Breyne 
 
Gemeente Omschrijving Datum  

Gemeente- 
raadsbesluit 

   
Alveringem Aanpassing van het huishoudelijk reglement voor het gebruik van de 

gemeentelijke sporthal 
23.12.2004 
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Anzegem Wijziging van het algemeen politiereglement aangevuld met afdeling 
4 : verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen op het 
ravotplein aan de Wortel 

13.09.2004 

   
Anzegem Aanpassing van het algemeen politiereglement 04.04.2005 
   
Ardooie Wijziging huishoudelijk reglement van de culturele centra 28.02.2005 
   
Avelgem Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor de gemeentelijke 

ontmoetingscentra 
30.08.2004 

   
Avelgem Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor het uitlenen van 

gemeentelijk materiaal 
30.08.2004 

   
Avelgem Vaststellen van een fuifreglement 14.03.2005 
   
Blankenberge Verordening op het gebruik van de sportaccommodaties d’Hoogplaete 

en de Sportdoze 
22.02.2005 

   
Blankenberge Verordening betreffende aanplakkingen, opschriften en 

beschadigingen 
09.05.2005 

   
Brugge Verordening op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.  

Hervaststelling 
29.11.2004 

   
Bredene Algemeen politiereglement – hoofdstuk 8 – strand en duinen afdeling 

8.4. plankzeilen – wijziging 
20.12.2004 

   
Bredene Leeszaalreglement en reglement rond openbaarheid van archieven 18.04.2005 
   
Damme Wijziging en aanvulling van het algemeen politiereglement 24.03.2005 
   
De Haan Wijziging algemeen politiereglement : hoofdstuk XV “honden” 03.02.2005 
   
De Haan Gemeentelijke verordening betreft de lozing van huishoudelijk 

afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de 
afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen 

10.03.2005 

   
De Panne Wijziging van het reglement voor de gebruiker van de gemeentelijke 

openbare bibliotheek 
14.10.2004 

   
De Panne Algemeen politiereglement : hoofdstuk III : reinheid en milieuzorg.  

Afdeling 1 Afval : art. 233: gebruik van afvalkoker in 
appartementsgebouwen 

14.10.2004 

   
De Panne Strandconcessies : organisatie van een reddingsdienst en hulp bij 

ongevallen 
07.03.2005 

   
De Panne Algemeen politiereglement betreffende de bewaakte badzones 07.03.2005 
   
Gistel Gemeentelijke verordening op de begraafplaatsen.  Hervaststelling 16.12.2004 
   
Gistel Gemeentelijke verordening : hoofdstuk VI afdeling 11 het houden van 

bijen in woonzone 
16.12.2004 
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Harelbeke Algemeen politiereglement inzake het gebruik van het autorijleerpark. 
Hervaststelling 

06.09.2004 

   
Harelbeke Gemeentelijk reglement inzake openbaarheid van bestuur 06.09.2004 
   
Harelbeke Algemene gemeentelijke politiereglement i.v.m. de wet van 

17.06.2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en bijkomende 
aanpassingen.  

20.12.2004 

   
Harelbeke Wijziging van het gemeentelijke gebruiksreglement 20.12.2004 
   
Ieper Aanpassing van het algemeen politiereglement i.v.m. hoofdstuk 7 : 

preventiemaatregelen – 7.4. brandbestrijding 
08.11.2004 

   
Ieper Gemeentelijk stedebouwkundige verordening betreffende een 

financiële waarborg bij werken die een risico voor het openbaar 
domein inhouden 

02.05.2005 

   
Izegem Algemeen politiereglement 06.12.2004 
   
Izegem Reglement betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 

de organisatie van openbare markten 
07.03.2005 

   
Knokke-Heist Politieverordening op de honden.  Wijziging en coördinatie 17.12.2004 
   
Koekelare Wijziging reglement voor de gebruiker van de openbare bibliotheek 25.04.2005 
   
Koksijde Hervaststelling van het algemeen politiereglement : hoofdstuk 2 : 

begraafplaatsen – lijkenvervoer – vergunningen –graftekens en 
grafkelders opgravingen 

14.03.2005 

   
Koksijde Wijziging algemeen politiereglement : hoofdstuk 10 : honden 14.03.2005 
   
Koksijde Wijziging algemeen politiereglement : hoofstuk 19 : plankzeilen, 

vliegerplanken en pleziervaart 
14.03.2005 

   
Koksijde Algemeen politiereglement : hoofdstuk 32 : strandvisserij 14.03.2005 
   
Koksijde Algemeen politiereglement : hoofdstuk 33 : zeilwagenrijden, 

landboardzeilen, buggy-kiten en hun wedstrijden 
14.03.2005 

   
Koksijde Algemeen politiereglement : hoofdstuk 22 : rendieren – wijziging art. 

2 
11.04.2005 

   
Koksijde Algemeen politiereglement : hoofdstuk 25 : strandcabines – wijziging 

art.6 
11.04.2005 

   
Kortrijk Wijziging artikel 28 hoofdstuk 1van het algemeen politiereglement : 

verboden in de openbare parken, voertuigen te besturen en trek-, 
last- of rijdieren of vee te leiden 

13.12.2004 

   
Kortrijk Wijziging van het algemeen politiereglement 11.04.2005 
   
Ledegem Hervaststellen van het algemeen politiereglement 24.03.2005 
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Lendelede Huishoudelijk reglement i.v.m. het gebruik van het 
gemeenschapscentrum 

23.09.2004 

   
Lichtervelde Aanpassing reglement i.v.m. Gemeentelijke Buitenschoolse 

kinderopvang 
27.09.2004 

   
Lichtervelde Algemeen verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders in de 

schoolraad van de gemeentelijke basisschool 
25.10.2004 

   
Lichtervelde Algemeen verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel 

in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool 
25.10.2004 

   
Lichtervelde Reglement op het verlenen van concessies op de gemeentelijke 

begraafplaatsen 
27.12.2004 

   
Meulebeke Algemeen reglement voor het gebruik van de gemeentelijke 

informatieborden 
17.11.2004 

   
Meulebeke Algemeen politiereglement 29.12.2004 
   
Mesen Wijziging reglement op het gebruik van de stedelijke culturele 

infrastructuur 
28.02.2005 

   
Middelkerke Algemeen politiereglement : toevoeging hoofdstuk 2 – afdeling 15 

inzake kermissen 
09.12.2004 

   
Moorslede Reglement op de reinheid van de gemeente – wijziging 27.01.2005 
   
Moorslede Huishoudelijk reglement van het gemeenschapscentrum OC Slyps 28.04.2005 
   
Nieuwpoort Reglement voor het gebruik van het park “Zonnebloem” 18.11.2004 
   
Nieuwpoort Wijziging verordening inzake honden 30.12.2004 
   
Oostende Politieverordening op de vismijn.  Wijziging 24.09.2004 
   
Oostende Verordening op het privatief gebruik van het openbare domein – 

wijziging 
23.12.2004 

   
Oostende Verordening betreffende de taxidiensten- wijziging 23.12.2004 
   
Oostende Reglement bijdrage individuele vervoerskosten voor 18-jarigen d.m.v. 

taxicheques 
23.12.2004 

   
Oostende Reglement uitleendienst jeugddienst 25.04.2003 
   
Oostende  Reglement huishoudelijk reglement ’t bosjoenk 23.12.2004 
   
Oostende Huishoudelijk reglement voor het Openluchtcentrum Duin en Zee 23.12.2004 
   
Oostkamp Wijziging van het politiereglement betreffende begraafplaatsen en 

graven 
16.12.2004 

   
Oostrozebeke Wijziging reglement betreffende het vervoer van materiaal naar de 13.05.2005 
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kampplaatsen 
   
Roeselare Aanpassing van het algemeen reglement betreffende het opstellen 

van terrassen op het openbaar domein 
18.10.2004 

   
Roeselare Aanpassing op reglement op de stedelijke begraafplaatsen 22.11.2004 
   
Roeselare Verordening i.v.m. algemeen politiereglement 20.12.2004 
   
Roeselare Wijziging algemeen politiereglement inzake de afvoer en verwerking 

van afvalwater 
21.02.2005 

   
Roeselare Wijziging algemeen politiereglement m.b.t. het plaatsen van 

publiciteitsborden 
21.02.2005 

   
Roeselare Algemeen politiereglement 25.04.2005 
   
Tielt  Aanpassing van het reglement inzake begraafplaatsen 04.11.2004 
   
Tielt Invoering reglement van inwendige orde op de begraafplaatsen en 

lijkbezorging 
04.11.2004 

   
Veurne Algemeen politiereglement i.v.m. het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen en op het reinhouden van de stad 
25.10.2004 

   
Veurne Verordening betreffende het plaatsen en gebruik van een sleutelkoker 

in het kader van de brandbestrijding 
27.12.2004 

   
Veurne Reglement plaatsrecht op markten voor het jaar 2005 tot en met 

2007 
24.01.2005 

   
Veurne Verordening betreffende de zindelijkheid, de gezondheid en de 

veiligheid op openbare wegen en plaatsen in de omgeving van 
tankstations 

11.04.2005 

   
Wervik Gemeentelijk reglement inzake openbaarheid van bestuur 07.09.2004 
   
Wervik Reglement voor het uitleenmateriaal – vaststelling 17.12.2004 
   
Wervik Reglement voor het audio-visueel uitleenmateriaal – vaststelling 17.12.2004 
   
Wervik Huishoudelijk reglement voor het gebruik van de stedelijke 

infrastructuur vaststelling 
17.12.2004 

   
Waregem Wijziging van het algemeen reglement over het plaatsen van frituren 07.09.2004 
   
Waregem Hiernieuwen belasting op het afleveren van administratieve stukken 07.12.2004 
   
Waregem Algemeen reglement voor huur en gebruik van de audiotoria en 

accommodatie van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en 
Dans 

11.01.2005 

   
Waregem Algemeen reglement voor huur en gebruik van de “zaal 29” van de 

Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming 
11.01.2005 
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Waregem Wijziging van het algemeen politiereglement 12.04.2005 
   
Wielsbeke Wijziging dienstreglement van de plaatselijke openbare bibliotheek 24.11.2004 
   
Wielsbeke Wijziging reglement voor het gebruik van internet bij de plaatselijke 

openbare bibliotheek 
24.11.2004 

Wielsbeke Wijziging van het algemeen politiereglement m.b.t.art. 65 
“aankondiging voor activiteiten door verenigingen” 

23.02.2005 

   
Wingene Aanvulling van het algemeen politiereglement met de 

gebruiksmodaliteiten van de speelpleinen teneinde de openbare 
reinheid, gezondheid, veiligheid en rust 

28.06.2004 

   
Zwevegem Algemeen politiereglement 21.03.2005 

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

Gemeente- 
raadsbesluit 
 

Anzegem Verhoging bijdrage leerlingen in de kosten voor naschoolse 
studieopvang tijdens het schooljaar 2005-2006 

04.04.2005 

   
Blankenberge Verordening betreffende het verbruik van alcoholhoudende dranken 

op de openbare weg en openbaar domein tijdens de nachtelijke uren 
in de periode van 1 juli 2005 tot en met 31 augustus 2005 

12.04.2005 

   
Blankenberge Verordening betreffende de verkoop en het aanbieden van 

alcoholische dranken tijdens de nachtelijke uren in de periode van 1 
juli 2005 tot en met 31 augustus 2005 

12.04.2005 

   
Blankenberge Verordening op de vensterverkoop vanuit op privé-terreinen 

gevestigde verkooppunten van allerhande eetwaren waarbij het 
cliënteel zich bij de bediening op de openbare weg bevindt – wijziging 

12.04.2005 

   
Damme Reglement tot het inrichten van vakantiewerkingen 24.02.2005 
   
Ichtegem Verordening houdende  het vrijhouden van een strook van 3 meter op 

de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten 
n.a.v. de “plechtige inwandeling van de St.Bertinuslaan” op zaterdag 
4 september 2004 

02.09.2004 

   
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 6 maart 2005 

03.02.2005 

   
Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 

de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
zaterdag 10 en zondag 11 september 2005 n.a.v.”het 
openingsweekend Huis Dekeyser” 

07.04.2005 
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Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 

de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
zaterdag  
4 juni 2005 n.a.v. een loopmanifestatie “Vlaanderen Loopt” 

12.05.2005 

   
Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 

de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
vrijdag  
15 juli 2005 n.a.v. een avondmarkt 

12.05.2005 

   
Ichtegem Verordening houdende het vrijhouden van een strook van 3 meter op 

de verkeersvrije gedeelten voor de voertuigen van de hulpdiensten op 
zondag  
17 juli 2005 n.a.v. een rommelmarkt 

12.05.2005 

   
Izegem Leurverbod n.a.v. de verkoopsdagen op 17, 18 & 19 juni 2005 02.05.2005 
   
Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de cyclocrosswedstrijden op 15 
januari 2005 

06.12.2004 

Lichtervelde Gemeentelijk huishoudelijk reglement betreffende de 
speelpleinwerking en tienerwerking 

23.03.2005 

   
Ledegem Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de zangwedstrijden 

voor vinken tijdens het jaar 2005 
24.02.2005 

   
Moorslede Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de penbare weg n.a.v. 
de TBR-autorally op zondag 17 oktober 2004 

06.10.2004 

   
Moorslede Verordening tot het rijden van verkenningsritten n.a.v. de TBR-

autorally op zondag 17 oktober 2004 
06.10.2004 

   
Poperinge Verordening houdende maatregelen inzake openbare orde n.a.v. de 

100-dagen viering op vrijdag 4 februari 2005 
27.01.2005 

   
Poperinge Verordening inzake openbare orde n.a.v. de carnavalstoet op zondag 

6 maart 2005 
24.02.2005 

   
Roeselare Algemene maatregelen betreffende drank- en eettenten, 

verkenningsritten, service, voorwaarden deelnemers en hun 
voertuigen n.a.v. de 24ste T.B.R.-rally op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober 2004 

13.09.2004 

   
Roeselare Verordening inzake leurhandel en bedeling van pamfletten n.a.v. de 

kerstmarkt en eindejaarsfeesten 
22.11.2004 

   
Roeselare Verordening inzake publiciteit, uitdelen van pamfletten, manifestaties 

, verkoopstanden en geluidshinder n.a.v. het Roeselaars Carnaval op 
zondag 27 februari 2005 

21.02.2005 

   
Tielt Wijziging reglement voor de carnavalstoet 06.01.2005 
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Tielt Verordening alcoholverbod n.a.v. de 100-dagen viering op 18 februari 
2005 

03.02.2005 

   
Torhout Verordening betreffende veiligheidsmaatregelen, openbare orde en 

rust n.a.v. de carnavalviering op zondag 13 maart 2005 
24.02.2005 

   
Wervik Verordening houdende beperkingen op de ambulante activiteiten en 

tijdelijke drankgelegenheden en verbod van alcoholische dranken te 
verkopen, te bezitten of uit te delen n.a.v. de autorally van Wervik op 
6 en 7 mei 2005 

05.04.2005 

   
Wevelgem Verordening betreffende lawaai en rumoer n.a.v. de zangwedstrijden 

voor vinken tijdens het jaar 2005 
11.03.2005 

   
Wevelgem Verordening op het privatief gebruik van de openbare weg tijdens de 

braderie “Wevelgem centrum”, “Lauwestraat” en “Wevelgem Noord” 
op 17, 18 & 19 en 20 september 2004 

16.09.2004 

   
Zonnebeke Verordening n.a.v. verkenningen voor de 31ste Twaalf uren van Wervik 

op 7 mei 2005 
11.04.2005 

   
Zonnebeke Verordening inzake openbare orde n.a.v. de 31ste Twaalf Uren van 

Wervik op 7 mei 2005 
11.04.2005 

   
 
 
51. Gemeentelijke politieverordeningen en reglementen - vermelding 
 
Dienst en referte : Federale afdeling Riddersstraat  DPV/VB – nr. P/B/2005/1B 
 
Brugge, 5 juli 2005 
 
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 
 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
B. Vastgesteld door de Burgemeester overeenkomstig art. 134, § 1 van de nieuwe gemeentewet 
Gemeente Omschrijving Datum besluit 

Burgemeester 
   
Diksmuide Verordening inzake handhaving van de openbare orde n.a.v. de 

voetbalwedstrijd SV Diksmuide-RFC Doornik op zaterdag 8 januari 
2005 

03.01.2005 

   
Ieper Verordening houdende maatregelen inzake openbare orde n.a.v. de 

100-dagen viering op donderdag 3 en vrijdag 4 februari 2005 
31.01.2005 
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Knokke-Heist Verordening houdende veiligheidsmaatregelen n.a.v. de 
voetbalwedstrijd RFC Knokke – RSC Anderlecht op zaterdag 10 juli 
2004 

07.07.2004 

   
Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de Ijzerwake Steenstraete op zondag 22 augustus 
2004 

30.08.2004 

   
Langemark-
Poelkapelle 

Verordening betreffende de beperking op de ambulante activiteiten op 
en langs de openbare weg n.a.v. de Moeder Baekelandtfuif op 
zaterdag 30 oktober 2004 

25.10.2004 

   
Langemark-
Poelkapelle 

Verordening n.a.v. de begrafenis van 25 gesneuvelde soldaten uit 
wereldoorlog I op het Duits kerkhof te Langemark – verbod op 
samenscholing 

08.11.2004 

   
Moorslede Verordening houdende het rijden van verkenningsritten n.a.v. de 

autorally “Omloop van Vlaanderen” op 11 september 2004 – wijziging 
06.10.2004 

   
Roeselare Verordening betreft het rijden van verkenningsritten n.a.v. de 45ste 

internationale autorally “Omloop van Vlaanderen” op vrijdag 10 
september 2004 tot en met zondag 12 september 2004.  wijziging 
data 

31.08.2004 

   
Roeselare Verbod tot het  houden van betogingen of het bedelen van pamfletten 

n.a.v. het bezoek van het Koningshuis aan de stad op 19 april 2005 
18.04.2005 

   
Wevelgem Verordening voor de organisatie van het kerstbal op zaterdag 25 

december 2004 
07.12.2004 

   
Wevelgem Herziening voor de organisatie van het kerstbal op zaterdag 25 

december 2004 
22.12.2004 

   
Wevelgem Reglement tot het organiseren van zangwedstrijden voor vinken 

tijdens het seizoen 2005 
11.03.2005 

   
Zonnebeke Verordening betreffende de beperkingen op de ambulante activiteiten 

langs de openbare weg n.a.v. de Rally van Wervik op zaterdag 7 mei 
2005 

14.04.2005 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  12 van 4 augustus 2005 
 
52.  Invoering Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-

Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en 
dienstverlening. 

53. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 juni 
2005 en verderzetting op 7 juli 2005. 

54.  Vaststelling eerste begrotingswijziging 2005. 
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52. Invoering Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening. 
 
Dienst en Referte: Dienst Welzijn, sectie D, Nr. P05/8/10/A1-02- Brugge,  
 
Brugge, 1 juli 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, 
de beslissing dd. 30 juni 2005 van de Provincieraad van West-Vlaanderen houdende invoering 
van het Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening. 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van West-Vlaamse 
intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening. 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen 

 Overwegende dat in het provinciaal beleidsplan Wonen 2002 -2006, wordt gesteld dat 
het provinciaal woonbeleid berust op het ondersteunen van het lokaal woonbeleid 
enerzijds  en het stimuleren van bovenlokale samenwerkingsinitatieven anderzijds; 

 Gelet op de Vlaamse Wooncode waarbij de gemeente de centrale rol toebedeeld krijgt 
voor het werken aan wonen in de gemeente; 

 Overwegende dat verder in het provinciaal beleidsplan Wonen wordt bepaald dat 
gemeenten kunnen gehonoreerd worden indien via woonoverleg een beleidsvisie wordt 
ontwikkeld waarbij volgende accenten terug te vinden zijn: 

 Verbeteren van de dienstverlening naar de burger 
 Aandacht voor de zwakke bewoners 
 Strategisch omgaan met instrumenten van de Vlaamse Wooncode 
 Programmatie van sociale woonprojecten. 

 Overwegende dat vooral kleinere gemeenten onvoldoende slagkracht hebben en dat het 
uitbouwen van een woondienst meer slaagkansen krijgt wanneer dit intergemeentelijk 
wordt opgezet. 

 Gelet op het advies van de provinciale werkgroep wonen; 
 Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 Gehoord de heer Dirk De fauw, gedeputeerde in zijn verslag; 

 
Besluit: 
Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 

 Het lokaal woonoverleg : overleg op regelmatige basis tussen de woon- en 
welzijnsactoren werkzaam op het grondgebied van de gemeente (m.n. de gemeente, 
het OCMW, de sociale huisvestingsmaatschappijen, het sociaal verhuurkantoor en alle 
andere lokale actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks werkzaam zijn op vlak van 
huisvesting). Dit overleg heeft als  doel het lokaal woonbeleid mee inhoud en vorm te 
geven. Dit overleg wordt  door het gemeentebestuur of het college burgemeester en 
schepenen erkend als adviesorgaan inzake lokaal woonbeleid. 

 Beleidsondersteuning : alle stappen die gezet worden in de ontwikkeling van een 
degelijke en onderbouwd lokaal woonbeleid. Volgende voorbeelden zijn niet limitatief: 
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 Het permanent lokaal woonoverleg vormgeven, trekken 
 Coördinatie van het overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen 
 Voorbereiden van stimuli aan eigenaars en huurders met het oog op verbetering 

van de woonkwaliteit 
 Het voorbereiden en uitwerken van sanctionerende maatregelen: voorbeeld het 

voorbereiden en uitwerken van het gemeentelijk stelsel op heffing van leegstand 
en verkrotting 

 Visievorming omtrent ongeschiktheid, overbewoning en onbewoonbaarheid 
 Voorbereiden van initiatieven op het vlak van wonen zoals de laagdrempelige 

dienstverlening, het voorbereiden van een premiereglement, … 
 Vertaling van gewestelijk en provinciaal woonbeleid 
 Onderzoeken van de lokale woningmarkt 
 Zoeken naar mogelijkheden voor herhuisvesting 
 Het opmaken van een woonbeleidsplan 

 Laagdrempelige dienstverlening aan de burger : alle stappen die gezet worden met 
betrekking tot een vlot contact met de burger (front office). Volgende opsomming is 
niet limitatief. 

 Eén-loket voor service en informatie rond wonen : premies zowel Vlaamse, 
provinciale als gemeentelijke premies, huuraangelegenheden, 
beleidsmaatregelen m.b.t. huisvesting, informatie aan eigenaars … 

 Adviseren over verbouwing, huuraangelegenheden, … 
 Begeleiding zwakkere groepen met woonvragen: zoeken naar woningen, 

aanvragen van premies van eigen en andere overheden, inschrijven bij sociaal 
huisvestingsmaatschappij en sociaal  verhuurkantoor, … 

 Initiatieven met het oog op permanente sensibilisering inzake wonen  
 Kwaliteitsverbetering van het woningpatrimonium: alle stappen die in verband staan 

met de woningen zelf. Volgende opsomming is niet limitatief. 
 Technisch advies bij verbouwing 
 Vaststelling verwaarlozing en verkrotting  
 Opmaak inventaris in functie van heffing op leegstand, verkrotting en 

verwaarlozing 
 Opmaak van kleine bouwdossiers zonder stedenbouwkundige vergunning 
 Opstellen van conformiteitsattest 
 Sociaal beheer 
 Stimuleren van eigenaars om woningen te renoveren wanneer woning op 

leegstandslijst komt te staan 
Artikel 2 
Toepassingsgebied 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten verleent de provincie West-Vlaanderen subsidies voor het opzetten van West-
Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening, 
onder de voorwaarden in dit besluit bepaald. 
Artikel 3 
Voorwaarden 
§1 Het samenwerkingsinitiatief moet bestaan uit minstens 3 West-Vlaamse gemeenten, die 

onder dit reglement of op hetzelfde begrotingskrediet nog niet eerder betoelaagd werden. 
§2 Een zelfde gemeente kan slechts deel uitmaken van één samenwerkingsinitiatief   dat 

geniet van een toelage ingevolge dit reglement. 
§3 Het intergemeentelijke samenwerkingsinitiatief loopt over minstens 3 jaar. 
§4 De intergemeentelijke samenwerking op vlak van woonbeleid en dienstverlening wordt 

voorbereid door een intergemeentelijk overleg waarbij minstens alle  gemeentebesturen -
van het werkingsgebied van het intergemeentelijk initiatief - betrokken zijn 

§5 Het programma van het samenwerkingsinitiatief voorbereid door het intergemeentelijk 
overleg omvat minstens een aantal doelstellingen en acties op vlak van: 
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1. beleidsondersteuning 
2. laagdrempelige dienstverlening aan de burger en/ of kwaliteitsverbetering 

van het woningpatrimonium   
§6 Het intergemeentelijke samenwerkingsinitiatief heeft een rechtsvorm in overeenstemming 

met de geldende wetgeving en wordt aangestuurd door een orgaan waarbij minstens alle 
participerende gemeenten en de provincie een gemandateerde vertegenwoordiger hebben. 
Ook de OCMW’s van de participerende gemeenten en andere voor het initiatief relevante 
partners kunnen opgenomen worden in het bestuursorgaan. 

Artikel 4 
Aanvraag  
§1 De subsidieaanvraag wordt ten laatste 1 maand voor de start van het te betoelagen project 

schriftelijk ingediend bij de bestendige deputatie van West-Vlaanderen t.a.v. de dienst 
Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41 te 8200 Sint-Andries. 
Bij de aanvraag zijn gevoegd: 
 Een omstandige omschrijving van het project (doelstellingen, acties, begroting en 

financiering voor 3 jaar) 
 Een concreet actieplan voor het eerste werkjaar 
 Naam, adres en telefoonnummer van de contactpersoon 
 de statuten of een samenwerkingsovereenkomst 
 ledenlijst van het sturingsorgaan (zie artikel 3§6) 
 de besluiten van de gemeenteraden  

§2 Aanvragen die laattijdig worden ingediend zijn niet ontvankelijk. 
§3 De aanvraag wordt voorgelegd aan een leesgroep die de kwaliteit van het project 

beoordeelt. De Bestendige Deputatie kan op advies van de leesgroep een aanvraag 
weigeren. 

§4 De bestendige deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken instellen of 
laten instellen die noodzakelijk blijken voor het toekennen of uitbetalen van de toelage. 

Artikel 5 
Subsidiebepalingen 
§1 De provinciale toelage kan zowel worden aangewend voor werkings- als personeelskosten  

en bedraagt de helft van de gemaakte kosten met een maximum van 150.000 euro te 
spreiden over drie jaar.  

§2 Na afronding van elk werkjaar wordt binnen de 4 maanden een evaluatieverslag ingediend. 
Dit verslag is uitgesplitst per groep van activiteiten en bevat minstens een 
voortgangsrapport met actieplan voor het volgend jaar, resultatenrekening en begroting. 
Elk verslag werd op voorhand voorgelegd aan een lokaal woonoverleg, zoals omschreven in 
artikel 1.  

§3 Het verslag wordt voorgelegd aan een leesgroep. De Bestendige Deputatie kan op basis van 
het advies van de leesgroep beslissen om van verdere subsidiëring af te zien. 

§4 Het eerste werkjaar bedraagt de toelage 40% van het weerhouden subsidiebedrag en wordt 
uitbetaald bij goedkeuring van het project door de Bestendige Deputatie.  

§5 Het subsidiebedrag voor het tweede werkingsjaar bedraagt 30% van het weerhouden 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het tweede 
werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag betreffende minstens de eerste 
tien maanden werking.  
De Bestendige Deputatie kan een ander bedrag toekennen op basis van de begroting 
ingediend volgens artikel 5§2 namelijk als de begroting in het tweede jaar lager uitvalt dan 
de begroting die oorspronkelijk voor dat jaar werd ingediend. 

§6 Het subsidiebedrag voor het derde werkingsjaar bedraagt 15% van het weerhouden 
subsidiebedrag. Deze toelage wordt ten vroegste uitbetaald bij aanvang van het derde 
werkingsjaar en na voorlegging van een evaluatieverslag betreffende 22 maanden werking. 
De Bestendige Deputatie kan een ander bedrag toekennen op basis van de begroting 
ingediend volgens artikel 5§2 namelijk als de begroting in het derde jaar lager uitvalt dan 
de begroting die oorspronkelijk voor dat jaar werd ingediend. 
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§7 Het saldo van het project (maximum 15%) wordt uitbetaald na afronding van het door de 
provincie goedgekeurde project. Op basis van de gemaakte kosten wordt het weerhouden 
subsidiebedrag herberekend en wordt het saldo uitbetaald. Het weerhouden subsidiebedrag 
kan het maximum bepaald in artikel 5§1 geenszins overschrijden.   

§8 Per jaar worden maximaal 2 nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven 
betoelaagd. Er wordt voorrang verleend aan initiatieven waarbij de provincie in de 
voorbereidende fase betrokken is. 

§9 De uitbetaling gebeurt op een rekening op naam van het intergemeentelijk 
samenwerkingsinitiatief of mits goedkeuring van alle betrokken gemeenten op rekening 
van één der gemeenten. 

§10 De gemiddelde cofinanciering van de participerende gemeenten gespreid over de drie jaar 
moet minstens 15% van de nodige middelen bedragen. 

Artikel 6 
Sancties 
Het niet naleven van het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 
13 mei 2005 heeft het onmiddellijk en definitief verlies van het nog niet betaalde bedrag van 
de subsidiëring tot gevolg. 
Artikel 7 
§1 De bestendige deputatie beslist over alle zaken die niet in het reglement zijn voorzien. 
§2 Indien blijkt dat het project na aftrek van de provinciale subsidie, andere 

overheidssubsidies en inkomsten een batig financieel saldo oplevert, wordt de provinciale 
subsidie verminderd. 

Artikel 8 
Inwerkingstreding- en slotbepalingen 
Het reglement treedt in werking op 1 augustus 2005 en eindigt op 31 december 2010. 
Aanvragen ingediend vóór de einddatum worden evenwel afgehandeld volgens het reglement. 
 
Te Brugge, 30 juni 2005 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
Hilaire Ost          Jean de Bethune 
 
 
53. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 30 juni 
2005 en verderzetting op 7 juli 2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 13 juli 2005. 
 
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. 30 juni 2005 en de verderzetting op 7 juli 2005 ter kennis te brengen. 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 12 –  2005   118

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

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 30 JUNI 2005 

 
1. De provincieraad heeft advies verleend met betrekking tot de begroting van het 
boekjaar 2006 van de instelling voor niet-confessionele levensbeschouwelijke morele 
dienstverlening West-Vlaanderen. 

2. De provincieraad heeft de definitieve overeenkomst (met bijlagen) houdende de overname 
van het Provinciaal Maritiem Instituut (PMI) door het Gemeenschapsonderwijs 
goedgekeurd. 

3. De provincieraad heeft kennis genomen van het masterplan voor de site Transfo 
Zwevegem en van de toetredding van de gemeente Zwevegem tot de vzw Transfo 
Zwevegem en heeft de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot de vzw Transfo 
Zwevegem en de aanduiding van de vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en 
de raad van bestuur goedgekeurd. 

4. De provincieraad heeft de eerste boekhoudtechnische wijziging van de begroting voor het 
dienstjaar 2005 goedgekeurd. 

5. De provincieraad heeft mevrouw Isabel Lootens aangesteld als bijzonder ontvanger-
beheerder en mevrouw Sofie Vermeulen aangesteld als waarnemend bijzonder ontvanger-
beheerder van de intendantierekening van het PMI te Oostende. 

6. De provincieraad heeft de eindafrekening van de herschikkingswerken van de hoeve 
Callewaert, lot sanitair en verwarming, in het domein De Palingbeek te Zillebeke, tot NME-
centrum voor een bedrag van 95.639,40 euro, inclusief BTW, goedgekeurd. 

7. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van 8ha 37a 92ca bos 
gelegen te Beernem en Oostkamp (Hertsberge) voor de uitbreiding van het 
provinciedomein Bulskampveld, mits de totale prijs van 150.826,00 euro. 

8. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van 2ha 9a 95ca bos en 
bouwland gelegen te Torhout voor de uitbreiding van het provinciedomein d'Aertrycke, mits 
de prijs van 50.000,00 euro. 

9. De provincieraad heeft de aanduiding en voordracht van een provinciale vertegenwoordiger 
in de bestuursorganen van de vzw "Regionaal centrum voor jongerencultuur Het Entrepot" 
gewijzigd. 

10. 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. 

11. De provincieraad heeft het ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ziekenhuis 
Campus – Knokke-Heist voorlopig vastgesteld. 

12. De provincieraad heeft het ontwerp van Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
Bedrijventerrein Veurne II voorlopig vastgesteld. 

13. De provincieraad heeft advies verleend over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan "Chartreuse". 

14. De provincieraad heeft advies verleend over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan Knesselare. 

15. De provincieraad heeft het provinciaal reglement voor de subsidiëring van producties voor 
middelenpreventie goedgekeurd. 
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16. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de betoelaging van West-
Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening 
goedgekeurd. 

17. De provincieraad heeft de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en de vzw "ku(n)st" in het kader van het project "Beaufort 2006" goedgekeurd. 

 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN DE VERDERZETTING VAN 

DE VERGADERING VAN 30 JUNI 2005 OP 7 JULI 2005 
 

 
18. De provincieraad heeft het voorstel van materies, waaromtrent in uitvoering van het 

protocol tussen de provincie West-Vlaanderen en GOM West-Vlaanderen voor 2005 
beheersovereenkomsten zullen afgesloten worden principieel goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft de convenant met vzw ERSV West-Vlaanderen goedgekeurd. 
20. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 

aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Witte Brigadelaan en Oude 
Veurnevaartstraat (gemeentewegen) te Nieuwpoort, met raming ten bedrage van 
709.689,87 euro, waarvan 227.074,11 euro ten laste van de Provincie en 482.615,76 euro 
ten laste van de stad Nieuwpoort (telkens incl. BTW) goedgekeurd. 

21. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
aanleg van een fietspad op de gedesaffecteerde spoorweg Ieper-Kortemark "Vrijbosroute", 
vak Kattestraat (Poelkapelle) – Houthulststraat (Staden), met raming ten bedrage van 
410.214,20 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

22. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
herinrichting van het kruispunt Zuidwege te Zedelgem – Provincieweg I Brugge-Torhout, 
met raming ten bedrage van 1.003.923,81 euro, waarvan 442.690,24 euro ten laste van 
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 255.493,07 euro ten laste van de Provincie 
en 305.740,50 euro ten laste van de gemeente Zedelgem (telkens incl. BTW) goedgekeurd. 

23. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor 
de waterbeheersingswerken van de Ringbeek te Oostkamp t.h.v. de Polderstraat met als 
raming 523.485,86 euro (BTW incl.) goedgekeurd. 

24. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de Middelburgse Steenweg en de Hoornstraat 
te Moerkerke/Damme, met raming ten bedrage van in totaal 849.058,60 euro, waarvan 
528.450,78 euro ten laste van de Provincie en 320.607,82 euro ten laste van de stad 
Damme (telkens incl. BTW) goedgekeurd. 

25. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
buitengewone onderhoudswerken aan KWS-verhardingen op diverse provinciewegen van 
het district Zuid – grondgebieden Zonnebeke, Hooglede, Moorslede, Ieper, Avelgem en 
Menen – dienstjaar 2005 – met raming ten bedrage van 299.752,70 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

26. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
uitbreiding van het Kinderwereldatelier in het PNZC te Roeselare, met raming ten bedrage 
van 505.082,70 euro, incl. BTW goedgekeurd. 

27. De provincieraad heeft de schenking door de Hogeschool West-Vlaanderen van de 
vaartuigen "Robustica" en "Frivolica" aanvaard. 

28. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende de toekenning van subsidies 
voor de aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciaal extranet (P-net) 
goedgekeurd. 

29. De provincieraad heeft de heer Peter Norro op proef benoemd tot directeur ten behoeve 
van de dienst MiNaWa. 
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30. De provincieraad heeft de heer Joseph Casteleyn op proef bevorderd tot directeur ten 
behoeve van de dienst Waterlopen. 

31. De provincieraad heeft mevrouw Hilde Vandromme op proef bevorderd tot directeur ten 
behoeve van de dienst Personeel. 

32. De provincieraad heeft mevrouw Joke Vanhoorne op proef benoemd tot adjunct-adviseur 
ten behoeve van de dienst Cultuur. 

33. De provincieraad heeft mevrouw Romy Costa Carrelo op proef benoemd tot deskundige ten 
behoeve van de dienst Internetontwikkeling. 

34. De provincieraad heeft de heer Tommy Becu op proef benoemd tot deskundige ten 
behoeve van de Groendienst. 

35. De provincieraad heeft mevrouw Miek Mortier op proef benoemd tot medewerker ten 
behoeve van de dienst Personeel. 

36. De provincieraad heeft mevrouw Valerie Polley op proef benoemd tot medewerker ten 
behoeve van de dienst Personeel. 

37. De provincieraad heeft mevrouw Vanessa Derous op proef benoemd tot medewerker ten 
behoeve van de dienst Personeel. 

 
 
54. Vaststelling eerste begrotingswijziging 2005 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2005/472.1 
 
Brugge, (Datum) 1 juli 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : 
de beslissing van de Provincieraad dd. 28 april 2005, houdende vaststelling van de eerste 
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2005.  
Het Rekenhof formuleerde in haar brief van 19 april 2005 haar advies. 
 
Met de meeste hoogachting 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 
 
 
 
 

 Eerste begrotingdwijziging – deel 1 – deel 2 
 Toelichting bij de begrotingswijziging – deel 1 – deel 2 
 Advies Rekenhof 

 
 
 
 
 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Eerste_begrotingswijziging1.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Eerste_begrotingswijziging2.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Wijziging_toelichting1.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Wijziging_toelichting2.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/Nieuws/ezines/bestuursmemoriaal/Rekenhof.pdf
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Inhoud Bestuursmemoriaal  13 van 18 augustus 2005 
 
55.  Taalgebruik in de gemeente- en OCMW-besturen en in de intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden – interpretatie en gevolgen van de arresten van de Raad 
van State van 23 december 2004. 

56. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van producties voor middelenpreventie. 
57. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 

verpleegdag. 
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55. Taalgebruik in de gemeente- en OCMW-besturen en in de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden – interpretatie en gevolgen van de arresten van de Raad van 
State van 23 december 2004 

 
Dienst en referte : Vl. Gem. A/05/999/208-2 
 
Brugge, 8 augustus 2005 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
Aan de voorzitters van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 
Aan de representieve organen van de erkende erediensten 
Aan de bestendige deputaties 
 
Geachte, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief van 8 juli 2005 betreffende het taalgebruik in de 
gemeente- en OCMW-besturen en in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden – 
interpretatie en gevolgen van de arresten van de Raad van State van 23 december 2004 
 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2005, blz. 34485 
 
Met de meeste hoogachting 
 
Paul Breyne 
Gouverneur 
 
 
56. Provinciaal reglement voor de subsidiëring van producties voor middelenpreventie 
 
Dienst Welzijn, sectie gezondheidspreventie, Nr. P 05-8-5-26-02 
 
Brugge, 1 juli 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing dd. 30 juni 2005 van de Provincieraad van West-Vlaanderen houdende de invoering van 
het Provinciaal reglement betreffende de subsidiëring van producties voor middelenpreventie. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost        (get.) Paul BREYNE 
 
 
 
Provinciaal reglement voor de subsidiëring van producties voor middelenpreventie 
 
De Provincieraad van West-Vlaanderen, 

 Gelet op de Provinciale beleidsnota Drugpreventie 2004-2006 goedgekeurd door de 
provincieraad op 27 mei 2005; 

 Overwegende dat het belangrijk is om de gemeenten te stimuleren een lokaal 
middelenbeleid te voeren en een lokaal drugoverleg tot stand te brengen; 
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 Gelet op de vraag naar kwalitatief waardevolle producties voor animatie en educatie binnen 
middelenpreventieprojecten; 

 Overwegende dat het wenselijk is de organisatoren van middelenpreventieprojecten 
financiële ondersteuning te verlenen; 

 Overwegende dat er voor bepaalde onderwerpen, doelgroepen en werkvormen een beperkt 
aanbod bestaat en het wenselijk is om de ondersteuning van de bestaande en de 
ontwikkeling van nieuwe programma’s te promoten; 

 Gelet op het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm 
van provinciale subsidie van 12 mei 2005; 

 Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige subsidies; 

 Gelet op artikel 65 van de Provinciewet; 
Op voorstel van de Bestendige Deputatie, 
 
Besluit 
 
Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 
Middelen: producten met psychotrope stoffen zoals nicotine, alcohol, medicinale en andere drugs 
die een invloed hebben op de waarneming, gevoelens en gedrag en om die reden worden gebruikt. 
Lokaal middelenbeleid: een gecoördineerd geheel van persoons- en omgevingsgerichte maatregelen 
voor een geïntegreerde en intersectorale aanpak van de globale middelenproblematiek in het 
gezondheids- en welzijnsbeleid. 

Productie: elke vorm van animatie, opleiding, training of vorming met het doel de aandacht te 
vestigen, de bespreekbaarheid te bevorderen, de kennis te vermeerderen, het inzicht te verhogen 
of de vaardigheden te verbeteren in verband met middelengebruik. 
Middelenpreventieproject: een geheel van concrete doelstellingen en acties op termijn van minstens 
1 jaar met de bedoeling de burger en zijn omgeving verantwoord te leren omgaan met het 
middelengebruik. 
Organisator: niet-op-winst-gerichte initiatiefnemer die verantwoordelijk is voor het organiseren van 
een productie. 
Artikel 2 
Toepassingsgebied 
De provincie kan, binnen de perken van de daartoe op de begroting goedgekeurde kredieten, 
subsidies verlenen voor de organisatie van producties in functie van een middelenpreventieproject 
dat aansluiting vindt bij een lokaal middelenbeleid.  
De subsidie bedraagt maximum 50 % van het honorarium dat verbonden is aan de productie. Alle 
overige kosten zoals verplaatsingskosten, zaalhuur, publiciteitskosten, auteursrechten, 
verzekeringspremie, maaltijd- en/of verblijfskosten, zijn voor rekening van de organisator. 
In een middelenpreventieproject kunnen meerdere producties worden georganiseerd. De 
organisator kan per jaar slechts voor één middelenpreventieproject een aanvraag indienen. De 
subsidie bedraagt maximum 1.000 euro per jaar per organisator per middelenpreventieproject. 
De subsidies kunnen niet worden gecumuleerd met subsidies voorzien in een ander provinciaal 
reglement. 
Lokale besturen en scholen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 
Artikel 3 
Het aanbod van producties 
De bestendige deputatie kan een lijst van erkende producties goedkeuren. De lijst kan jaarlijks 
worden aangepast. In voorkomend geval komen enkel de erkende producties in aanmerking voor 
subsidiëring. De erkende producties worden dan op de hoogte gesteld van de te volgen werkwijze 
en de aanvaarde honoraria. 
Artikel 4 
Procedure 
De aanvraag moet schriftelijk uiterlijk twee maanden voor de datum van de van de productie 
worden gericht aan het Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst Welzijn sectie Gezondheid, 
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries. 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 13 –  2005   124 

De aanvraag moet vergezeld zijn van de volgende documenten: 
1. De omschrijving en kostenraming van de productie en van het middelenpreventieproject van de 

organisator; 
2. Een sluitende begroting van inkomsten (zoals subsidies van diverse overheden, bijdragen van 

deelnemers, sponsoring, eigen middelen) en uitgaven voor het organiseren van het 
middelenpreventieproject; 

3. Een document van een lokaal bestuur waaruit blijkt dat de productie past in het startend of 
bestaand lokaal middelenbeleid; 

De Provincie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor contractuele verbintenissen of 
eventuele ongevallen en de daaruit voortvloeiende kosten. 
De organisator moet kosteloos toegang verlenen aan de aangestelde van de Provincie voor het 
uitoefenen van toezicht op de uitvoering van het reglement. 

Elke wijziging aangaande datum, plaats, uur of annulatie moet onmiddellijk aan de dienst Welzijn 
worden gemeld. 

De organisator stuurt binnen de maand na de productie een vraag tot uitbetaling van de subsidie 
aan de provincie vergezeld van: 

1. De rekening van inkomsten en uitgaven van het middelenpreventieproject; 
2. Het contract betreffende de inhoud en de kosten van de productie. 
3. De betalingsbewijzen van de vereffening van de honoraria door de organisator; 
4. De inhoudelijke evaluatie van de het middelenpreventieproject en de producties; 
5. Het ondertekende verslagformulier en de stavingsstukken betreffende de herkenbaarheid 

van de provincie; 
6. Het nummer, de naam en het adres van de houder van de rekening waarop de subsidie 

moet worden gestort. 
Artikel 5 
Sancties 
Elke aanvraag die laattijdig of niet volgens de bepalingen van dit reglement wordt ingediend vervalt 
ambtshalve. 
Aanvragen na uitputting van het krediet worden als niet ontvankelijk beschouwd. 
Artikel 6 
Betwistingen 
De Bestendige Deputatie regelt alle niet voorziene gevallen, beslist bij betwistingen en 
overtredingen en wordt ertoe gemachtigd alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de 
toepassing en uitvoering van dit reglement. 
Artikel 7 
Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2005.  
 
Brugge, 30 juni 2005 
 
De Provinciegriffier,        De Voorzitter, 
Hilaire Ost         Jean de Bethune 
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57. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag. 

 
Dienst en referte : Vl Gem. A/05/991/209-1 
 
Brugge, 12 augustus 2005 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen moeten 
aangebracht worden vanaf 1 juli 2005. 
 
Hoogachtend 
 
Paul  Breyne 
Gouverneur 
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Prijs per dag - Semester -2 - Jaar - 2005 

Provincie Erk.  Benaming Plaats  
Prijs  
per dag B7  -  B8Deel StaatDeel VI 

Antwerpen         

Aigus - Acute        
 100 St.-Vincentiusziekenhuis Antwerpen 263,91 € 0,18 € 60,23 €203,68 €

 9 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim Antwerpen 380,49 € 17,78 € 100,36 €280,13 €

 231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen Antwerpen 270,02 € 6,85 € 66,77 €203,25 €

 682 Fusieziekenhuis Monica Deurne 263,85 € 0,00 € 60,07 €203,78 €
 317 A.Z. Jan Palfijn -Gallifort Merksem 246,34 € 2,64 € 58,13 €188,21 €
 308 Sint-Elisabethziekenhuis Herentals 253,16 € 3,13 € 60,06 €193,10 €
 63 Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout 245,70 € 0,00 € 55,94 €189,76 €
 90 A.Z. Sint-Jozef Turnhout 216,42 € 0,00 € 49,27 €167,15 €
 536 A.Z. Sint-Jozef Malle 250,49 € 0,00 € 57,03 €193,46 €
 102 Heilig Hartziekenhuis Mol 218,07 € 0,00 € 49,65 €168,42 €
 709 A.Z. Sint-Dimpna Geel 247,79 € 0,00 € 56,42 €191,37 €
 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 246,88 € 0,00 € 56,21 €190,67 €

 99 
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-
Camillus Wilrijk 292,44 € 0,00 € 66,58 €225,86 €

 300 Universitair Ziekenhuis Edegem 422,96 € 68,04 € 148,85 €274,11 €

 26 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Maarten Mechelen 293,92 € 0,13 € 67,02 €226,90 €

 55 Dodoensziekenhuis A.V. Mechelen 254,66 € 3,72 € 60,85 €193,81 €
 689 Imeldaziekenhuis Bonheiden 237,37 € 0,00 € 54,04 €183,33 €
 314 A.Z. Heilige Familie Reet 251,10 € 3,23 € 59,66 €191,44 €
 104 Sint-Jozefkliniek Bornem 252,71 € 0,00 € 57,54 €195,17 €
 710 Algemeen Ziekenhuis Klina Brasschaat 269,90 € 0,00 € 61,45 €208,45 €

Brandwonden        

 231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen Antwerpen 1.004,67 € 0,00 € 228,76 €775,91 €

Geriatrie        

 236 
Revalidatiecentrum Hof ter 
Schelde 

Antwerpen 
Linkeroever 153,11 € 0,00 € 34,86 €118,25 €

Psychiatrische        

 998 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Stuivenberg Antwerpen 189,53 € 0,00 € 43,15 €146,38 €

 939 
Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis Geel 192,17 € 0,00 € 43,75 €148,42 €

 936 
Psychiatrisch Centrum 
Broeders Alexianen Boechout 167,86 € 0,23 € 38,39 €129,47 €

 970 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Norbertushuis Duffel 161,91 € 0,00 € 36,86 €125,05 €

 902 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Amedeus Mortsel 156,92 € 0,00 € 35,73 €121,19 €

 937 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Bethaniënhuis Zoersel 162,31 € 0,00 € 36,95 €125,36 €

Pallatief        

 9 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim Antwerpen 460,20 € 0,00 € 104,78 €355,42 €
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 231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen Antwerpen 396,91 € 0,00 € 90,37 €306,54 €

 63 Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout 418,12 € 0,00 € 95,20 €322,92 €
 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 400,69 € 0,00 € 91,23 €309,46 €

 99 
A.Z. Sint-Augustinus - Sint-
Camillus Wilrijk 415,52 € 0,00 € 94,61 €320,91 €

 26 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Maarten Mechelen 407,81 € 0,00 € 92,85 €314,96 €

 241 Kliniek De Mick Brasschaat 418,22 € 0,00 € 95,22 €323,00 €
 710 Algemeen Ziekenhuis Klina Brasschaat 393,97 € 0,00 € 89,70 €304,27 €

Specialiteit        
 659 APRA-Kliniek Antwerpen 167,03 € 0,00 € 38,03 €129,00 €
 189 Joods Geriatrisch Centrum Antwerpen 164,73 € 0,00 € 37,50 €127,23 €

 9 
Algemeen Ziekenhuis 
Middelheim Antwerpen 162,92 € 0,00 € 37,09 €125,83 €

 236 
Revalidatiecentrum Hof ter 
Schelde 

Antwerpen 
Linkeroever 150,59 € 0,00 € 34,28 €116,31 €

 231 

Algemeen 
Centrumziekenhuis 
Antwerpen Antwerpen 203,33 € 0,00 € 46,29 €157,04 €

 682 Fusieziekenhuis Monica Deurne 161,41 € 0,00 € 36,75 €124,66 €
 317 A.Z. Jan Palfijn -Gallifort Merksem 164,57 € 0,00 € 37,47 €127,10 €
 308 Sint-Elisabethziekenhuis Herentals 353,89 € 0,00 € 80,58 €273,31 €

 46 
Verpleeginrichting De 
Dennen Malle 166,47 € 0,00 € 37,90 €128,57 €

 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 187,50 € 0,00 € 42,69 €144,81 €

 26 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Maarten Mechelen 333,66 € 0,00 € 75,97 €257,69 €

 689 Imeldaziekenhuis Bonheiden 188,59 € 0,00 € 42,94 €145,65 €
 241 Kliniek De Mick Brasschaat 162,56 € 0,00 € 37,01 €125,55 €
 88 Verpleegtehuis Joostens Zoersel 131,23 € 0,00 € 29,88 €101,35 €

Brabant Wallon        

Aigus - Acute        
 43 Clinique Saint-Pierre Ottignies 280,47 € 4,95 € 67,68 €212,79 €
 346 C.H. de Tubize-Nivelles Nivelles 228,57 € 0,23 € 52,22 €176,35 €

Psychiatrische        

 912 
Centre Neurologique William 
Lennox Ottignies 247,52 € 0,00 € 56,36 €191,16 €

 949 Les Feux Follets Huppaye 408,68 € 0,00 € 93,05 €315,63 €
 700 Clinique Dr. Derscheid Waterloo 176,40 € 0,00 € 40,16 €136,24 €
 923 Association "Le Domaine" Braine-l Alleud 181,12 € 0,00 € 41,24 €139,88 €
 915 La  Petite  Maison Chastre 408,47 € 0,00 € 93,00 €315,47 €

Pallatief        
 413 Clinique Champ Ste-Anne Wavre 414,44 € 0,00 € 94,36 €320,08 €
 43 Clinique Saint-Pierre Ottignies 406,80 € 0,00 € 92,62 €314,18 €

Specialiteit        
 413 Clinique Champ Ste-Anne Wavre 192,59 € 0,00 € 43,85 €148,74 €
 700 Clinique Dr. Derscheid Waterloo 154,75 € 0,00 € 35,23 €119,52 €

Brussel        

Aigus - Acute        

 76 
Hôpital universitaire Saint-
Pierre Bruxelles 419,97 € 28,46 € 117,60 €302,37 €

 79 Institut Jules Bordet Bruxelles 491,75 € 27,84 € 133,47 €358,28 €
 110 Algemene Kliniek Sint-Jan Brussel 249,01 € 0,53 € 57,10 €191,91 €
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 77 Hôpital Brugmann Laken 274,81 € 16,60 € 75,39 €199,42 €
 150 H.U.D.E.R.F. Laken 549,54 € 21,34 € 141,61 €407,93 €
 202 Clinique Sainte Etienne Schaerbeek 253,83 € 0,70 € 58,33 €195,50 €
 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 271,10 € 3,22 € 64,21 €206,89 €

 406 
Clinique Universitaire 
Erasme Anderlecht 409,71 € 64,70 € 143,25 €266,46 €

 723 Clinique Ste-Anne St-Rémi Anderlecht 288,67 € 0,00 € 65,73 €222,94 €

 547 
Hôpital Français - César de 
Paepe 

Berchem-Sainte-
Agathe 264,16 € 0,42 € 60,47 €203,69 €

 143 
Academisch Ziekenhuis 
V.U.B. Jette 428,46 € 65,69 € 148,29 €280,17 €

 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 279,08 € 0,00 € 63,54 €215,54 €
 332 A.s.b.l.   C.H.I.R.E.C. Uccle 273,25 € 0,00 € 62,21 €211,04 €

 403 
Cliniques Universitaires 
Saint-Luc 

Woluwe-Saint-
Lambert 449,02 € 69,18 € 155,66 €293,36 €

Geriatrie        
 408 Institut Pachéco Bruxelles 170,70 € 0,00 € 38,86 €131,84 €

 38 Psychogeriatrisch Centrum 
Molenbeek-Saint-
Jean 165,46 € 0,00 € 37,67 €127,79 €

 404 Hôpital Albert Laurent 
Berchem-Sainte-
Agathe 161,02 € 0,00 € 36,66 €124,36 €

 53 Magnolia Jette 145,16 € 0,00 € 33,05 €112,11 €

 51 Centre Médical Gériatrique 
Woluwe-Saint-
Lambert 118,63 € 0,00 € 27,01 € 91,62 €

Psychiatrische        
 946 C.H. Jean Titeca Schaarbeek 221,12 € 0,48 € 50,71 €170,41 €
 976 Clinique Sanatia Ixelles 184,75 € 1,88 € 43,51 €141,24 €

 997 
Psychosociaal Centrum Sint-
Alexius Ixelles 195,27 € 0,00 € 44,46 €150,81 €

 980 L'Equipe Anderlecht 363,63 € 0,00 € 82,79 €280,84 €
 926 Clinique Sans Souci Jette 180,38 € 0,00 € 41,07 €139,31 €
 916 Le Bivouac Uccle 63,05 € 0,00 € 14,35 € 48,70 €
 927 Parhélie Uccle 383,87 € 0,00 € 87,40 €296,47 €
 935 La Ramée Uccle 236,17 € 0,00 € 53,77 €182,40 €
 948 Clinique Fond'Roy Uccle 189,14 € 0,41 € 43,38 €145,76 €

Pallatief        

 76 
Hôpital universitaire Saint-
Pierre Bruxelles 417,95 € 0,00 € 95,16 €322,79 €

 110 Algemene Kliniek Sint-Jan Brussel 343,60 € 0,00 € 78,23 €265,37 €
 77 Hôpital Brugmann Laken 399,67 € 0,00 € 91,00 €308,67 €
 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 396,79 € 0,00 € 90,34 €306,45 €
 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 392,14 € 0,00 € 89,29 €302,85 €

 Specialiteit        
 408 Institut Pachéco Bruxelles 155,41 € 0,00 € 35,38 €120,03 €
 77 Hôpital Brugmann Laken 195,08 € 0,00 € 44,41 €150,67 €
 83 Résidence Heysel Brugmann Laken 216,13 € 0,00 € 49,21 €166,92 €

 539 
Centre de Trauma. et de 
Réadaptation Laken 245,46 € 0,00 € 55,89 €189,57 €

 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 202,48 € 0,00 € 46,10 €156,38 €

 406 
Clinique Universitaire 
Erasme Anderlecht 501,60 € 0,00 € 114,21 €387,39 €

 38 Psychogeriatrisch Centrum 
Molenbeek-Saint-
Jean 176,22 € 0,00 € 40,12 €136,10 €

 404 Hôpital Albert Laurent 
Berchem-Sainte-
Agathe 46,88 € 0,00 € 10,67 € 36,21 €

 547 
Hôpital Français - César de 
Paepe 

Berchem-Sainte-
Agathe 178,08 € 0,00 € 40,54 €137,54 €
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 53 Magnolia Jette 130,08 € 0,00 € 29,61 €100,47 €
 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 213,19 € 0,00 € 48,54 €164,65 €

 403 
Cliniques Universitaires 
Saint-Luc 

Woluwe-Saint-
Lambert 118,37 € 0,00 € 26,95 € 91,42 €

Hainaut        

Aigus - Acute        

 27 
C.H. Notre Dame Reine 
Fabiola Charleroi 312,35 € 0,00 € 71,12 €241,23 €

 718 C.H.U.  De Charleroi Charleroi 315,06 € 2,54 € 73,70 €241,36 €

 409 
Clinique Notre-Dame de 
Grâce Gosselies 265,46 € 3,17 € 62,89 €202,57 €

 10 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR Gilly 280,74 € 2,54 € 65,88 €214,86 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 384,09 € 2,71 € 89,55 €294,54 €

 249 Centre de Santé des Fagnes Chimay 298,46 € 3,10 € 70,35 €228,11 €
 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 295,58 € 2,86 € 69,51 €226,07 €

 266 
C.H. Régional St-Joseph 
ASBL Warquignies Mons 258,25 € 0,00 € 58,80 €199,45 €

 7 
Centre Hospitalier de la 
Haute Senne Soignies 293,27 € 2,78 € 68,92 €224,35 €

 96 C.H.U. Tivoli La Louvière 263,13 € 2,59 € 61,91 €201,22 €

 146 
Centre Hospitalier de 
Jolimont Lobbes Haine-Saint-Paul 253,97 € 2,76 € 59,96 €194,01 €

 410 

A.s.b.l. Providence des 
Malades et Mutualité 
Chrétienne Hornu 233,77 € 2,51 € 55,16 €178,61 €

 8 
Réseau Hospitalier de la 
Médecine sociale Baudour 223,08 € 2,28 € 52,55 €170,53 €

 71 Clinique Notre-Dame Tournai 224,56 € 0,00 € 51,13 €173,43 €

 534 
Centre Hospitalier Régional 
de Tournai Tournai 263,03 € 2,75 € 62,01 €201,02 €

 247 C.H. de Mouscron Mouscron 250,24 € 2,27 € 58,73 €191,51 €

Brandwonden        

 10 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR Gilly 1.136,59 € 0,00 € 258,80 €877,79 €

Psychiatrische        
 941 Hôpital de Jour Marcinelle 334,19 € 0,00 € 76,09 €258,10 €

 951 
Hôp. Psych du Chênes aux 
Haies Mons 154,88 € 0,00 € 35,26 €119,62 €

 904 Centre Psych. St-Bernard Manage 154,32 € 0,00 € 35,13 €119,19 €

 974 
Hôp. Psych. "Les 
Marronniers" Tournai 151,21 € 0,14 € 34,53 €116,68 €

 922 Clinique Neuro-Psychiatrique Bon-Secours 145,04 € 0,00 € 33,02 €112,02 €

 905 
Institut Psychiatrique St 
Charles Wez-Velvain 141,31 € 0,00 € 32,17 €109,14 €

 950 Inst. Psych. St-Jean de Dieu Leuze-en-Hainaut 143,43 € 0,00 € 32,65 €110,78 €

Pallatief        

 10 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR Gilly 394,37 € 0,00 € 89,79 €304,58 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 381,18 € 0,00 € 86,79 €294,39 €

 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 409,28 € 0,00 € 93,19 €316,09 €

 266 
C.H. Régional St-Joseph 
ASBL Warquignies Mons 413,44 € 0,00 € 94,14 €319,30 €

 721 Maison Marie Immaculée Neufvilles 465,87 € 0,00 € 106,07 €359,80 €
 71 Clinique Notre-Dame Tournai 392,10 € 0,00 € 89,28 €302,82 €
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 534 
Centre Hospitalier Régional 
de Tournai Tournai 397,45 € 0,00 € 90,49 €306,96 €

Specialiteit        

 27 
C.H. Notre Dame Reine 
Fabiola Charleroi 207,68 € 0,00 € 47,28 €160,40 €

 718 C.H.U.  De Charleroi Charleroi 89,52 € 0,00 € 20,38 € 69,14 €

 409 
Clinique Notre-Dame de 
Grâce Gosselies 180,50 € 0,00 € 41,09 €139,41 €

 10 
Hôpital Saint-Joseph, Ste-
Thèrèse et IMTR Gilly 239,80 € 0,00 € 54,60 €185,20 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 222,65 € 0,00 € 50,69 €171,96 €

 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 140,76 € 0,00 € 32,05 €108,71 €

 266 
C.H. Régional St-Joseph 
ASBL Warquignies Mons 214,85 € 0,00 € 48,92 €165,93 €

 7 
Centre Hospitalier de la 
Haute Senne Soignies 220,12 € 0,00 € 50,12 €170,00 €

 96 C.H.U. Tivoli La Louvière 683,28 € 0,00 € 155,58 €527,70 €

 146 
Centre Hospitalier de 
Jolimont Lobbes Haine-Saint-Paul 122,98 € 0,00 € 28,00 € 94,98 €

 410 

A.s.b.l. Providence des 
Malades et Mutualité 
Chrétienne Hornu 190,33 € 0,00 € 43,33 €147,00 €

 8 
Réseau Hospitalier de la 
Médecine sociale Baudour 242,67 € 0,00 € 55,25 €187,42 €

 534 
Centre Hospitalier Régional 
de Tournai Tournai 148,72 € 0,00 € 33,86 €114,86 €

 247 C.H. de Mouscron Mouscron 173,32 € 0,00 € 39,46 €133,86 €

Liège        

Aigus - Acute        
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 257,91 € 0,00 € 58,72 €199,19 €

 158 
Centre Hospitalier St-Vincent 
Ste-Elisabeth Rocourt 324,24 € 0,00 € 73,82 €250,42 €

 412 C.H.R. de la Citadelle Liège 294,69 € 3,29 € 69,64 €225,05 €
 707 C.H.U de Liège Liège 369,60 € 43,03 € 117,38 €252,22 €
 23 Clinique André Renard Herstal 238,66 € 3,86 € 57,32 €181,34 €

 42 
C.H. du Bois de l'Abbaye et 
de Hesbaye Seraing 257,92 € 2,93 € 60,99 €196,93 €

 68 Centre Hospitalier Hutois Huy 266,74 € 2,75 € 62,86 €203,88 €
 15 Hôpital Saint-Nicolas Eupen 276,54 € 0,00 € 62,96 €213,58 €
 257 Clinique St-Joseph Sankt-Vith 277,89 € 0,00 € 63,27 €214,62 €
 20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle Verviers 230,83 € 3,28 € 55,09 €175,74 €
 4 Clinique Reine Astrid Malmédy 240,40 € 0,00 € 54,73 €185,67 €

Brandwonden        
 707 C.H.U de Liège Liège 1.124,81 € 0,00 € 256,11 €868,70 €

Geriatrie        
 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 211,07 € 0,00 € 48,06 €163,01 €

Psychiatrische        

 925 
Clinique Notre-Dame des 
Anges Glain 156,52 € 0,00 € 35,63 €120,89 €

 964 Hôp. de Jour "La Clé" Liège 115,12 € 0,00 € 26,21 € 88,91 €

 972 
Centre Hospitalier Psych. 
"Petit Bourgogne" Liège 202,69 € 0,11 € 46,23 €156,46 €

 954 Clin. Psych. Frères Alexiens Henri-Chapelle 168,48 € 0,00 € 38,36 €130,12 €

 908 
Centre Hospitalier Spécialisé 
"L'Accueil" Lierneux 165,55 € 0,00 € 37,69 €127,86 €

Pallatief        
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 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 413,04 € 0,00 € 94,04 €319,00 €
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 400,86 € 0,00 € 91,27 €309,59 €

 42 
C.H. du Bois de l'Abbaye et 
de Hesbaye Seraing 428,82 € 0,00 € 97,64 €331,18 €

 722 MRS St-Joseph Moresnet 439,09 € 0,00 € 99,98 €339,11 €

Specialiteit        
 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 166,17 € 0,00 € 37,83 €128,34 €
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 272,16 € 0,00 € 61,97 €210,19 €
 412 C.H.R. de la Citadelle Liège 324,61 € 0,00 € 73,91 €250,70 €
 707 C.H.U de Liège Liège 680,20 € 0,00 € 154,88 €525,32 €

 42 
C.H. du Bois de l'Abbaye et 
de Hesbaye Seraing 220,05 € 0,00 € 50,10 €169,95 €

 242 Centre Neurologique Fraiture 201,21 € 0,00 € 45,81 €155,40 €
 15 Hôpital Saint-Nicolas Eupen 187,31 € 0,00 € 42,65 €144,66 €
 20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle Verviers 170,35 € 0,00 € 38,78 €131,57 €

Limburg        

Aigus - Acute        
 159 A.Z. Salvator - St.-Ursula Hasselt 241,42 € 0,00 € 54,97 €186,45 €
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 309,19 € 0,19 € 70,54 €238,65 €

 714 Sint-Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder 256,07 € 2,76 € 60,43 €195,64 €
 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 313,37 € 0,26 € 71,55 €241,82 €
 717 Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik 259,05 € 2,94 € 61,25 €197,80 €

 716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius Tongeren 251,95 € 2,40 € 59,22 €192,73 €

 715 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Trudo Sint-Truiden 250,72 € 2,99 € 59,39 €191,33 €

 719 
Mariaziekenhuis Noord-
Limburg Lommel 232,40 € 0,00 € 52,91 €179,49 €

Psychiatrische        

 989 
Kinderpsychiatrisch Centrum 
Genk Genk 525,51 € 0,00 € 119,65 €405,86 €

 909 
Openbaar Psychiatrisch 
Ziekenhuis "Daelwezeth" Rekem 145,15 € 0,15 € 33,16 €111,99 €

 952 Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen 173,56 € 0,00 € 39,51 €134,05 €

 953 
Psychiatrisch Ziekenhuis " 
Sancta Maria" Sint-Truiden 184,66 € 0,00 € 42,04 €142,62 €

 991 
Psychiatrisch Centrum 
"Ziekeren" Sint-Truiden 154,82 € 0,19 € 35,39 €119,43 €

Pallatief        
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 395,80 € 0,00 € 90,12 €305,68 €
 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 388,83 € 0,00 € 88,53 €300,30 €

 716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius Tongeren 415,05 € 0,00 € 94,50 €320,55 €

 719 
Mariaziekenhuis Noord-
Limburg Lommel 399,31 € 0,00 € 90,92 €308,39 €

Specialiteit        
 159 A.Z. Salvator - St.-Ursula Hasselt 493,83 € 0,00 € 112,44 €381,39 €
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 179,85 € 0,00 € 40,95 €138,90 €
 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 147,17 € 0,00 € 33,51 €113,66 €
 717 Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik 293,46 € 0,00 € 66,82 €226,64 €

 716 
Algemeen Ziekenhuis 
Vesalius Tongeren 222,08 € 0,00 € 50,56 €171,52 €

 715 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Trudo Sint-Truiden 245,99 € 0,00 € 56,01 €189,98 €

 116 M.S.- en revalidatiecentrum Overpelt 175,96 € 0,00 € 40,06 €135,90 €
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Luxembourg        

Aigus - Acute        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 261,79 € 0,00 € 59,60 €202,19 €

 168 
Centre Hospitalier de 
l'Ardenne 

Libramont-
Chevigny 281,65 € 2,90 € 66,37 €215,28 €

 164 
Intercommunale hospitalière 
Famène Ardenne  Condroz 

Marche-en-
Famenne 251,52 € 0,00 € 57,27 €194,25 €

Psychiatrische        

 985 
Inst. Neuro-Psych. "La 
Clairière" Bertrix 182,17 € 0,00 € 41,48 €140,69 €

Pallatief        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 417,34 € 0,00 € 95,02 €322,32 €

 168 
Centre Hospitalier de 
l'Ardenne 

Libramont-
Chevigny 406,00 € 0,00 € 92,44 €313,56 €

Specialiteit        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 161,11 € 0,00 € 36,68 €124,43 €

 168 
Centre Hospitalier de 
l'Ardenne 

Libramont-
Chevigny 178,86 € 0,00 € 40,72 €138,14 €

Namur        

Aigus - Acute        
 6 C.H.R de Namur Namur 304,66 € 0,30 € 69,60 €235,06 €
 166 Clinique Ste-Elisabeth Namur 287,66 € 0,00 € 65,50 €222,16 €
 706 Clinique Saint-Luc Bouge 225,37 € 2,83 € 53,50 €171,87 €
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 254,80 € 2,38 € 59,85 €194,95 €
 264 C. H. de Dinant Dinant 259,62 € 2,78 € 61,26 €198,36 €

 39 
Cliniques Universitaires de 
Mont-Godinne Yvoir 407,71 € 52,11 € 133,08 €274,63 €

Psychiatrische        

 955 Inst. Psych. Beau Vallon Saint-Servais 157,38 € 0,00 € 35,83 €121,55 €
 986 Inst. Psych. Saint-Martin Dave 160,22 € 0,00 € 36,48 €123,74 €

 938 
Centre Psychiatrique "Les 
Goélands" Spy 462,04 € 0,00 € 105,20 €356,84 €

Pallatief        
 720 Foyer Saint-François Namur 475,51 € 0,00 € 108,27 €367,24 €
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 348,41 € 0,00 € 79,33 €269,08 €

Specialiteit        
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 180,96 € 0,00 € 41,20 €139,76 €
 264 C. H. de Dinant Dinant 256,01 € 0,00 € 58,29 €197,72 €

 39 
Cliniques Universitaires de 
Mont-Godinne Yvoir 663,38 € 0,00 € 151,05 €512,33 €

Oost-Vlaanderen        

Aigus - Acute        

 17 
A.Z. Maria Middelares - St.-
Jozef Gent 265,88 € 0,00 € 60,54 €205,34 €

 290 A.Z. St.-Lucas Gent 257,07 € 0,22 € 58,70 €198,37 €
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 429,98 € 55,56 € 140,81 €289,17 €
 713 A.Z. Jan Palfijn - Gent Gent 233,14 € 0,12 € 53,17 €179,97 €
 256 A.Z. Waasland Sint-Niklaas 248,56 € 0,19 € 56,74 €191,82 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 275,11 € 0,00 € 62,64 €212,47 €
 265 Stadskliniek Lokeren 231,61 € 2,96 € 55,02 €176,59 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 227,82 € 2,41 € 53,73 €174,09 €
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 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 289,88 € 0,00 € 66,00 €223,88 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. Aalst 224,32 € 2,88 € 53,30 €171,02 €

 550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid Ronse 262,30 € 2,71 € 61,81 €200,49 €

 217 A.Z. Sint-Elisabeth Zottegem 252,42 € 0,00 € 57,47 €194,95 €
 170 AZ Oudenaarde Oudenaarde 252,29 € 1,75 € 58,79 €193,50 €
 134 Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze 237,00 € 0,00 € 53,96 €183,04 €
 222 H. Hartkliniek Eeklo 224,54 € 2,57 € 53,11 €171,43 €

Brandwonden        
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 1.066,78 € 0,00 € 242,90 €823,88 €

Psychiatrische        

 900 
Fusieziekenhuis P.C. Dr. 
Guislain Gent 177,78 € 0,22 € 40,65 €137,13 €

 958 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Jan de Deo Gent 121,26 € 0,00 € 27,61 € 93,65 €

 930 PZ Sint-Camillus 
Sint-Denijs-
Westrem 157,16 € 0,00 € 35,78 €121,38 €

 978 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Jan Baptist Zelzate 187,00 € 0,00 € 42,57 €144,43 €

 959 
Psychiatrisch Centrum " 
Caritas" Melle 192,74 € 0,00 € 43,88 €148,86 €

 918 
Psychiatrisch Ziekenhuis  
Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas 178,44 € 0,00 € 40,63 €137,81 €

 960 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Lucia Sint-Niklaas 180,03 € 0,00 € 40,99 €139,04 €

 988 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
"Zoete Nood Gods" Lede 174,28 € 0,00 € 39,68 €134,60 €

 911 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Franciscus Zottegem 143,97 € 0,00 € 32,78 €111,19 €

 914 Kliniek "De Pelgrim" Oosterzele 188,90 € 0,00 € 43,01 €145,89 €

 956 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Jan Eeklo 163,89 € 0,00 € 37,31 €126,58 €

 992 
Psychiatrisch Centra 
Sleidinge Sleidinge 178,23 € 0,00 € 40,58 €137,65 €

Pallatief        
 290 A.Z. St.-Lucas Gent 392,73 € 0,00 € 89,42 €303,31 €
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 406,97 € 0,00 € 92,66 €314,31 €
 713 A.Z. Jan Palfijn - Gent Gent 404,71 € 0,00 € 92,15 €312,56 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 387,80 € 0,00 € 88,30 €299,50 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 372,52 € 0,00 € 84,82 €287,70 €
 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 407,92 € 0,00 € 92,88 €315,04 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. Aalst 407,92 € 0,00 € 92,88 €315,04 €

 550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid Ronse 426,19 € 0,00 € 97,04 €329,15 €

Specialiteit        
 290 A.Z. St.-Lucas Gent 168,06 € 0,00 € 38,26 €129,80 €
 713 A.Z. Jan Palfijn - Gent Gent 177,38 € 0,00 € 40,38 €137,00 €
 256 A.Z. Waasland Sint-Niklaas 156,62 € 0,00 € 35,66 €120,96 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 180,31 € 0,00 € 41,05 €139,26 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 145,89 € 0,00 € 33,21 €112,68 €
 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 173,39 € 0,00 € 39,48 €133,91 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis A.V. Aalst 206,24 € 0,00 € 46,96 €159,28 €

 550 
A.Z. Zusters van 
Barmhartigheid Ronse 161,03 € 0,00 € 36,66 €124,37 €

 170 AZ Oudenaarde Oudenaarde 162,16 € 0,00 € 36,92 €125,24 €
 95 S.V. Medisch Sociale Merelbeke 146,05 € 0,00 € 33,25 €112,80 €
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Intercommunale Vereniging 
Lemberge 

 216 
Verpleeginrichting Veilige 
Have Aalter 178,20 € 0,00 € 40,57 €137,63 €

Vlaams Brabant        

Aigus - Acute        

 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin Halle 214,70 € 0,00 € 48,88 €165,82 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 273,40 € 0,00 € 62,25 €211,15 €
 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 255,59 € 0,00 € 58,19 €197,40 €

 322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. Leuven 452,07 € 59,78 € 149,10 €302,97 €

 712 Algemeen Ziekenhuis Diest Diest 244,64 € 2,80 € 57,86 €186,78 €
 109 A.Z. H. Hart Tienen 222,51 € 2,66 € 52,71 €169,80 €

Brandwonden        

 322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. Leuven 1.074,44 € 0,00 € 244,64 €829,80 €

Psychiatrische        

 944 
Psychiatrische Kliniek Sint-
Alexius Grimbergen 188,82 € 0,00 € 42,99 €145,83 €

 907 Psycho-Geriatrisch Centrum Leuven 158,02 € 0,00 € 35,98 €122,04 €

 931 
Nakuurhome Papiermoleken, 
campus Emmaüsgebouw Leuven 144,02 € 0,00 € 32,79 €111,23 €

 934 Psycho-Sociaal Centrum Leuven 164,48 € 0,00 € 37,45 €127,03 €

 945 
Universitair Psychiatrisch 
Centrum  "Salve Mater" Leuven 323,44 € 0,00 € 73,64 €249,80 €

 943 
Universitair Centrum Sint-
Jozef Kortenberg 195,09 € 0,12 € 44,51 €150,58 €

 942 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Sint-Annendael Diest 190,67 € 0,00 € 43,41 €147,26 €

 947 
Psychiatrische Kliniek 
Broeders Alexianen Tienen 195,67 € 0,00 € 44,55 €151,12 €

 975 
Universitair Psychiatrisch 
Centrum Sint-Kamillus Bierbeek 176,13 € 0,00 € 40,10 €136,03 €

Pallatief        

 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin Halle 416,81 € 0,00 € 94,90 €321,91 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 424,76 € 0,00 € 96,71 €328,05 €
 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 379,91 € 0,00 € 86,50 €293,41 €

 322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. Leuven 386,10 € 0,00 € 87,91 €298,19 €

Specialiteit        

 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-
Maria - Roos der Koningin Halle 185,66 € 0,00 € 42,27 €143,39 €

 499 
Ziekenhuis De Bijtjes - 
Koninklijke Instelling Vlezenbeek 310,10 € 0,00 € 70,60 €239,50 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 204,24 € 0,00 € 46,50 €157,74 €

 693 
Nationaal Multiple Sclerose 
Centrum Melsbroek 210,62 € 0,00 € 47,95 €162,67 €

 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 169,42 € 0,00 € 38,57 €130,85 €

 322 
Universitaire Ziekenhuizen 
K.U.L. Leuven 272,46 € 0,00 € 62,03 €210,43 €

 109 A.Z. H. Hart Tienen 150,20 € 0,00 € 34,20 €116,00 €

West-Vlaanderen        

Aigus - Acute        
 49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan Brugge 323,18 € 0,06 € 73,63 €249,55 €
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A.V. 

 392 
Algemeen Ziekenhuis 
Gezondheidszorg Oostkust Knokke 248,80 € 2,38 € 58,48 €190,32 €

 140 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Lucas - St.-Jozef Assebroek 251,50 € 0,00 € 57,26 €194,24 €

 32 Elisabeth Ziekenhuis Sijsele 247,04 € 2,88 € 58,47 €188,57 €
 67 Ziekenhuis Henri Serruys Oostende 244,88 € 3,40 € 58,38 €186,50 €
 525 A.Z. Damiaan Oostende Oostende 254,87 € 2,45 € 59,92 €194,95 €

 396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe Kortrijk 255,86 € 0,00 € 58,25 €197,61 €

 310 Sint-Augustinuskliniek Veurne 246,95 € 2,53 € 58,18 €188,77 €
 395 Sint-Andriesziekenhuis Tielt 236,47 € 2,40 € 55,69 €180,78 €

 397 
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes Waregem 213,12 € 2,53 € 50,48 €162,64 €

 2 Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 274,23 € 2,89 € 64,67 €209,56 €

 117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis Roeselare 286,28 € 2,67 € 67,24 €219,04 €

 378 Sint-Rembertziekenhuis Torhout 269,54 € 2,92 € 63,62 €205,92 €
 124 Sint-Jozefkliniek Izegem 223,23 € 2,67 € 52,89 €170,34 €

 57 
Regionaal Ziekenhuis Jan 
Yperman Ieper 229,21 € 2,33 € 53,99 €175,22 €

Geriatrie        
 58 Revalidatiecentrum Ten Bos Izegem 163,69 € 0,00 € 37,27 €126,42 €

Psychiatrische        

 987 
Psychotherapeutisch 
Centrum "Rustenburg" Brugge 210,01 € 0,00 € 47,81 €162,20 €

 963 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onze-Lieve-Vrouw Sint-Andries 170,87 € 0,00 € 38,90 €131,97 €

 528 Kliniek Heilige Familie Kortrijk 217,65 € 0,00 € 49,55 €168,10 €

 982 
Psychiatrisch Centrum Sint-
Amandus Beernem 155,20 € 0,00 € 35,33 €119,87 €

 901 Kliniek Sint-Jozef Pittem 243,95 € 0,00 € 55,54 €188,41 €

 961 
Psychiatrisch Centrum Heilig 
Hart Ieper 137,64 € 0,00 € 31,34 €106,30 €

 962 
Psychiatrisch Centrum Onze-
Lieve-Vrouw van Vrede Menen 161,40 € 0,00 € 36,75 €124,65 €

Pallatief        

 49 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan
A.V. Brugge 385,13 € 0,00 € 87,69 €297,44 €

 525 A.Z. Damiaan Oostende Oostende 403,69 € 0,00 € 91,92 €311,77 €

 396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe Kortrijk 388,64 € 0,00 € 88,49 €300,15 €

 117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis Roeselare 383,26 € 0,00 € 87,26 €296,00 €

 57 
Regionaal Ziekenhuis Jan 
Yperman Ieper 405,29 € 0,00 € 92,28 €313,01 €

Specialiteit        

 49 
Algemeen Ziekenhuis St.-Jan
A.V. Brugge 186,90 € 0,00 € 42,55 €144,35 €

 392 
Algemeen Ziekenhuis 
Gezondheidszorg Oostkust Knokke 269,21 € 0,00 € 61,29 €207,92 €

 140 
Algemeen Ziekenhuis St.-
Lucas - St.-Jozef Assebroek 235,06 € 0,00 € 53,52 €181,54 €

 32 Elisabeth Ziekenhuis Sijsele 196,42 € 0,00 € 44,72 €151,70 €

 679 
Belgisch Zeeinstituut voor 
Orthopedie Oostende 166,39 € 0,00 € 37,88 €128,51 €

 396 
A.Z. Onze Lieve Vrouw van 
Groeninghe Kortrijk 173,14 € 0,00 € 39,42 €133,72 €

 31 Verpleegtehuis Godtsvelde Kortemark 158,40 € 0,00 € 36,06 €122,34 €
 676 Koningin Elisabeth Instituut Oostduinkerke 158,09 € 0,00 € 35,99 €122,10 €
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 397 
Kliniek Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes Waregem 145,18 € 0,00 € 33,05 €112,13 €

 117 
fusieziekenhuis Heilig 
Hartziekenhuis Roeselare 191,84 € 0,00 € 43,68 €148,16 €

 58 Revalidatiecentrum Ten Bos Izegem 124,85 € 0,00 € 28,42 € 96,43 €

 57 
Regionaal Ziekenhuis Jan 
Yperman Ieper 244,75 € 0,00 € 55,72 €189,03 €

 649 Sint-Janshospitaal Wervik 163,59 € 0,00 € 37,24 €126,35 €
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Inhoud Bestuursmemoriaal  14  van 1 september 2005 
 
 
58.  Aangepast bedrag presentiegeld provincieraadsleden 
59. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 

studiebeurzen 2005-2006. 
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58. Aangepast bedrag presentiegeld provincieraadsleden 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 22 augustus 2005 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Door de aanpassing van de index wordt het presentiegeld voor provincieraadsleden aangepast. 
In toepassing van artikel 61 van de provinciewet bedraagt het presentiegeld voor 
provincieraadsleden vanaf 1 september 2005 € 167,84. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
59. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de 
studiebeurzen 2005-2006. 
 
Vl. Gem. - 5de cel 
 
Brugge, 25 augustus 2005 
 
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 2005-2006 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. 

 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 –  2005   139 

STICHTING BRASSEUR 
Een beurs van 55 euro voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele van een 
jongeling uit Oostende. 
 
VERENIGDE STICHTING BEUNEKIN-LIEBAERT-LOOTENS en WYTS 
Een beurs van 50 euro ten voordele van: 

1. Een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies. 
2. De bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies. 
3. Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en beroepsstudies. 

 
VERENIGDE STICHTING CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENS-VANDENBERGHE-
VANHULLE  EN VAN THEIMSICKE 
Een beurs van 105 euro ten voordele van: 

1. De weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor de 
middelbare of beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de 
geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, ouders van 
de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van die stichter , voor de 
studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte voorbereidend tot de godgeleerdheid; de 
jongens en de meisjes bloedverwanten van de stichter Vandenberghe, met recht van 
voorkeur voor de naasten en daarna voor de minst bemiddelden, voor de studies in de 
wijsbegeerte, godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde ; de jongens, naaste 
bloedverwanten van de stichter Vanhulle, voor de studies in de oude humaniora, vanaf de 
4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de rechten; de jongens van Brugge voor alle 
hogere studies. 

2. De weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en beroepsstudies; de 
jongens en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht van voorkeur voor de minst 
bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte,de godgeleerdheid , de 
rechten en de geneeskunde , de weinig bemiddelde jongens van Ieper voor studies in de 
rethorika, de wijsbegeerte , de godgeleerdheid en de rechten. 

3. Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder bemiddelden, voor 
de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de 
geneeskunde. 

 
VERENIGDE STICHTING DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER 
Een beurs van 75 euro te voordele van: 

1. De bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze ontstentenis, van een jongeling uit 
Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere studies. 

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

3. De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge, voor de 
studies in  de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde. 

 
STICHTING DE CANDT-DE CORTWILLE 
Een beurs van 105 euro ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij ontstentenis, 
van een jongeling geboren te Veurne, of van iedere Belg voor drie jaar studies in de rechten. 
 
STICHTING DE GEEST 
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter of, bij deze 
ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden. 
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de humaniora. 
Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1 september 2005. 
 
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 
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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.        

 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 2005 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 
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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 2005-2006 doen. 

 
 
Namens de Provinciale Commissie 
De secretaris      De voorzitter 
(get.) C.Catry      (get.) G.Roets-Denolf     
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Inhoud Bestuursmemoriaal  15  van 16 september 2005 
 
 
60.  Omzendbrief BA-2005/04 betreffende instructies voor het opstellen van de 

begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 

61.  PLP 39 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 
voor 2006 ten behoeve van de politiezone. 

62.  Ministeriële omzendbrief GPI 44: richtlijnen betreffende het interventiekorps. 
63. MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake 

versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. 
64.  Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de 

verpleegdag. 
65. Omzendbrief BA-2005/04 betreffende instructies voor het opstellen van de 

begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
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60.Omzendbrief BA-2005/04 betreffende instructies voor het opstellen van de 
begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/05/990 
 
Brugge, 1 september 2005 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Aan de politiecolleges 
 
Geacht college, 
Geachte voorzitters, 
Geacht politiecollege, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2005/4 van 22 juli 2005 betreffende de instructies 
voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de 
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van  1 september 2005. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul Breyne 
 
 
61. PLP 39 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting 
voor 2006 ten behoeve van de politiezone. 
 
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid  DPV/LDR/2005/OB/4/4 
 
Brugge, 1 september 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 39 
betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2006 ten behoeve 
van de politiezone. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2005 (blz. 37524 t.e.m blz. 
37541). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
62. Ministeriële omzendbrief GPI 44: richtlijnen betreffende het interventiekorps. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/6 
 
Brugge, 6 september 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren korpschef, 



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

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 15 – 2005   144 

Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief GPI 44: 
richtlijnen betreffende het interventiekorps. 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2005 (blz. 38788 t.e.m blz. 
38793). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
Paul  Breyne 
 
 
63. MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake 
versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/1/10 
 
Brugge, 2 september 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële richtlijn 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 2005 (blz. 36236 t.e.m 
36252). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
64. Wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen. Gemiddelde prijs van de verpleegdag. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. A/05/991/209-2 
 
Brugge, 6 september 2005 
 
Aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu, heb ik de eer u de wijzigingen mee te delen die voor diverse instellingen moeten 
aangebracht worden vanaf 1 juli 2005 (verbeterde versie). 
 
Hoogachtend 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
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Prijs per dag 
Semester 2 Jaar 2005 
 

Provincie Erk.  Benaming Plaats Prijs per dagB7  -  B8 Deel Staat Deel VI 

               

Antwerpen         

Acute        
 100 St.-Vincentiusziekenhuis Antwerpen 263,91 € 0,18 € 60,23 € 203,68 €
 9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen 380,49 € 17,78 € 100,36 € 280,13 €
 231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen Antwerpen 270,02 € 6,85 € 66,77 € 203,25 €
 682 Fusieziekenhuis Monica Deurne 263,85 € 0,00 € 60,07 € 203,78 €
 317 A.Z. Jan Palfijn –Gallifort Merksem 246,34 € 2,64 € 58,13 € 188,21 €
 308 Sint-Elisabethziekenhuis Herentals 253,16 € 3,13 € 60,06 € 193,10 €
 63 Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout 245,70 € 0,00 € 55,94 € 189,76 €
 90 A.Z. Sint-Jozef Turnhout 216,42 € 0,00 € 49,27 € 167,15 €
 536 A.Z. Sint-Jozef Malle 250,49 € 0,00 € 57,03 € 193,46 €
 102 Heilig Hartziekenhuis Mol 218,07 € 0,00 € 49,65 € 168,42 €
 709 A.Z. Sint-Dimpna Geel 247,79 € 0,00 € 56,42 € 191,37 €
 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 246,88 € 0,00 € 56,21 € 190,67 €
 99 A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus Wilrijk 292,44 € 0,00 € 66,58 € 225,86 €
 300 Universitair Ziekenhuis Edegem 422,96 € 68,04 € 148,85 € 274,11 €
 26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten Mechelen 293,92 € 0,13 € 67,02 € 226,90 €
 55 Dodoensziekenhuis A.V. Mechelen 254,66 € 3,72 € 60,85 € 193,81 €
 689 Imeldaziekenhuis Bonheiden 237,37 € 0,00 € 54,04 € 183,33 €
 314 A.Z. Heilige Familie Reet 251,10 € 3,23 € 59,66 € 191,44 €
 104 Sint-Jozefkliniek Bornem 252,71 € 0,00 € 57,54 € 195,17 €
 710 Algemeen Ziekenhuis Klina Brasschaat 269,90 € 0,00 € 61,45 € 208,45 €

Brandwonden        
 231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen Antwerpen 1.004,67 € 0,00 € 228,76 € 775,91 €

Geriatrie        

 236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde 
Antwerpen 
Linkeroever 153,11 € 0,00 € 34,86 € 118,25 €

Psychiatrische        
 998 Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg Antwerpen 189,53 € 0,00 € 43,15 € 146,38 €
 939 Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel 192,17 € 0,00 € 43,75 € 148,42 €
 936 Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen Boechout 167,86 € 0,23 € 38,39 € 129,47 €
 970 Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertushuis Duffel 161,91 € 0,00 € 36,86 € 125,05 €
 902 Psychiatrisch Centrum Sint-Amedeus Mortsel 156,92 € 0,00 € 35,73 € 121,19 €
 937 Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Zoersel 162,31 € 0,00 € 36,95 € 125,36 €

Pallatief        
 9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen 460,20 € 0,00 € 104,78 € 355,42 €
 231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen Antwerpen 396,91 € 0,00 € 90,37 € 306,54 €
 63 Sint-Elisabethziekenhuis Turnhout 418,12 € 0,00 € 95,20 € 322,92 €
 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 400,69 € 0,00 € 91,23 € 309,46 €
 99 A.Z. Sint-Augustinus - Sint-Camillus Wilrijk 415,52 € 0,00 € 94,61 € 320,91 €
 26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten Mechelen 407,81 € 0,00 € 92,85 € 314,96 €
 241 Kliniek De Mick Brasschaat 418,22 € 0,00 € 95,22 € 323,00 €
 710 Algemeen Ziekenhuis Klina Brasschaat 393,97 € 0,00 € 89,70 € 304,27 €

Specialiteit        
 659 APRA-Kliniek Antwerpen 167,03 € 0,00 € 38,03 € 129,00 €
 189 Joods Geriatrisch Centrum Antwerpen 164,73 € 0,00 € 37,50 € 127,23 €
 9 Algemeen Ziekenhuis Middelheim Antwerpen 162,92 € 0,00 € 37,09 € 125,83 €

 236 Revalidatiecentrum Hof ter Schelde 
Antwerpen 
Linkeroever 150,59 € 0,00 € 34,28 € 116,31 €

 231 Algemeen Centrumziekenhuis Antwerpen Antwerpen 203,33 € 0,00 € 46,29 € 157,04 €
 682 Fusieziekenhuis Monica Deurne 161,41 € 0,00 € 36,75 € 124,66 €
 317 A.Z. Jan Palfijn –Gallifort Merksem 164,57 € 0,00 € 37,47 € 127,10 €
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 308 Sint-Elisabethziekenhuis Herentals 353,89 € 0,00 € 80,58 € 273,31 €
 46 Verpleeginrichting De Dennen Malle 166,47 € 0,00 € 37,90 € 128,57 €
 97 Heilig Hartziekenhuis Lier 187,50 € 0,00 € 42,69 € 144,81 €
 26 Algemeen Ziekenhuis St.-Maarten Mechelen 333,66 € 0,00 € 75,97 € 257,69 €
 689 Imeldaziekenhuis Bonheiden 188,59 € 0,00 € 42,94 € 145,65 €
 241 Kliniek De Mick Brasschaat 162,56 € 0,00 € 37,01 € 125,55 €
 88 Verpleegtehuis Joostens Zoersel 131,23 € 0,00 € 29,88 € 101,35 €

Brabant Wallon        

Acute        
 43 Clinique Saint-Pierre Ottignies 280,47 € 4,95 € 67,68 € 212,79 €
 346 C.H. de Tubize-Nivelles Nivelles 228,57 € 0,23 € 52,22 € 176,35 €

Psychiatrische        
 912 Centre Neurologique William Lennox Ottignies 247,52 € 0,00 € 56,36 € 191,16 €
 949 Les Feux Follets Huppaye 408,68 € 0,00 € 93,05 € 315,63 €
 700 Clinique Dr. Derscheid Waterloo 176,40 € 0,00 € 40,16 € 136,24 €

 923 Association "Le Domaine" 
Braine-l 
Alleud 181,12 € 0,00 € 41,24 € 139,88 €

 915 La  Petite  Maison Chastre 408,47 € 0,00 € 93,00 € 315,47 €

Pallatief        
 413 Clinique Champ Ste-Anne Wavre 414,44 € 0,00 € 94,36 € 320,08 €
 43 Clinique Saint-Pierre Ottignies 406,80 € 0,00 € 92,62 € 314,18 €

Specialiteit        
 413 Clinique Champ Ste-Anne Wavre 192,59 € 0,00 € 43,85 € 148,74 €
 700 Clinique Dr. Derscheid Waterloo 154,75 € 0,00 € 35,23 € 119,52 €

Brussel        

Acute        
 76 Hôpital universitaire Saint-Pierre Bruxelles 419,97 € 28,46 € 117,60 € 302,37 €
 79 Institut Jules Bordet Bruxelles 491,75 € 27,84 € 133,47 € 358,28 €
 110 Algemene Kliniek Sint-Jan Brussel 249,01 € 0,53 € 57,10 € 191,91 €
 77 Hôpital Brugmann Laken 274,81 € 16,60 € 75,39 € 199,42 €
 150 H.U.D.E.R.F. Laken 549,54 € 21,34 € 141,61 € 407,93 €
 202 Clinique Sainte Etienne Schaerbeek 253,83 € 0,70 € 58,33 € 195,50 €
 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 271,10 € 3,22 € 64,21 € 206,89 €
 406 Clinique Universitaire Erasme Anderlecht 409,71 € 64,70 € 143,25 € 266,46 €
 723 Clinique Ste-Anne St-Rémi Anderlecht 288,67 € 0,00 € 65,73 € 222,94 €

 547 Hôpital Français - César de Paepe 
Berchem-
Sainte-Agathe 264,16 € 0,42 € 60,47 € 203,69 €

 143 Academisch Ziekenhuis V.U.B. Jette 428,46 € 65,69 € 148,29 € 280,17 €
 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 279,08 € 0,00 € 63,54 € 215,54 €
 332 A.s.b.l.   C.H.I.R.E.C. Uccle 273,25 € 0,00 € 62,21 € 211,04 €

 403 Cliniques Universitaires Saint-Luc 
Woluwe-
Saint-Lambert 449,02 € 69,18 € 155,66 € 293,36 €

Geriatrie        
 408 Institut Pachéco Bruxelles 170,70 € 0,00 € 38,86 € 131,84 €

 38 Psychogeriatrisch Centrum 
Molenbeek-
Saint-Jean 165,46 € 0,00 € 37,67 € 127,79 €

 404 Hôpital Albert Laurent 
Berchem-
Sainte-Agathe 161,02 € 0,00 € 36,66 € 124,36 €

 53 Magnolia Jette 145,16 € 0,00 € 33,05 € 112,11 €

 51 Centre Médical Gériatrique 
Woluwe-
Saint-Lambert 118,63 € 0,00 € 27,01 € 91,62 €

Psychiatrische        
 946 C.H. Jean Titeca Schaarbeek 221,12 € 0,48 € 50,71 € 170,41 €
 976 Clinique Sanatia Ixelles 184,75 € 1,88 € 43,51 € 141,24 €
 997 Psychosociaal Centrum Sint-Alexius Ixelles 195,27 € 0,00 € 44,46 € 150,81 €
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 980 L'Equipe Anderlecht 363,63 € 0,00 € 82,79 € 280,84 €
 926 Clinique Sans Souci Jette 180,38 € 0,00 € 41,07 € 139,31 €
 916 Le Bivouac Uccle 63,05 € 0,00 € 14,35 € 48,70 €
 927 Parhélie Uccle 383,87 € 0,00 € 87,40 € 296,47 €
 935 La Ramée Uccle 236,17 € 0,00 € 53,77 € 182,40 €
 948 Clinique Fond'Roy Uccle 189,14 € 0,41 € 43,38 € 145,76 €

Pallatief        
 76 Hôpital universitaire Saint-Pierre Bruxelles 417,95 € 0,00 € 95,16 € 322,79 €
 110 Algemene Kliniek Sint-Jan Brussel 343,60 € 0,00 € 78,23 € 265,37 €
 77 Hôpital Brugmann Laken 399,67 € 0,00 € 91,00 € 308,67 €
 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 396,79 € 0,00 € 90,34 € 306,45 €
 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 392,14 € 0,00 € 89,29 € 302,85 €

Specialiteit        
 408 Institut Pachéco Bruxelles 155,41 € 0,00 € 35,38 € 120,03 €
 77 Hôpital Brugmann Laken 195,08 € 0,00 € 44,41 € 150,67 €
 83 Résidence Heysel Brugmann Laken 216,13 € 0,00 € 49,21 € 166,92 €
 539 Centre de Trauma. et de Réadaptation Laken 245,46 € 0,00 € 55,89 € 189,57 €
 87 Hôpitaux d'IRIS Sud Etterbeek 202,48 € 0,00 € 46,10 € 156,38 €
 406 Clinique Universitaire Erasme Anderlecht 501,60 € 0,00 € 114,21 € 387,39 €

 38 Psychogeriatrisch Centrum 
Molenbeek-
Saint-Jean 176,22 € 0,00 € 40,12 € 136,10 €

 404 Hôpital Albert Laurent 
Berchem-
Sainte-Agathe 46,88 € 0,00 € 10,67 € 36,21 €

 547 Hôpital Français - César de Paepe 
Berchem-
Sainte-Agathe 178,08 € 0,00 € 40,54 € 137,54 €

 53 Magnolia Jette 130,08 € 0,00 € 29,61 € 100,47 €
 111 asbl Clinique de l'Europe Uccle 213,19 € 0,00 € 48,54 € 164,65 €

 403 Cliniques Universitaires Saint-Luc 
Woluwe-
Saint-Lambert 118,37 € 0,00 € 26,95 € 91,42 €

Hainaut        

Acute        
 27 C.H. Notre Dame Reine Fabiola Charleroi 312,35 € 0,00 € 71,12 € 241,23 €
 718 C.H.U.  De Charleroi Charleroi 315,06 € 2,54 € 73,70 € 241,36 €
 409 Clinique Notre-Dame de Grâce Gosselies 265,46 € 3,17 € 62,89 € 202,57 €
 10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR Gilly 280,74 € 2,54 € 65,88 € 214,86 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 384,09 € 2,71 € 89,55 € 294,54 €

 249 Centre de Santé des Fagnes Chimay 298,46 € 3,10 € 70,35 € 228,11 €
 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 295,58 € 2,86 € 69,51 € 226,07 €
 266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies Mons 258,25 € 0,00 € 58,80 € 199,45 €
 7 Centre Hospitalier de la Haute Senne Soignies 293,27 € 2,78 € 68,92 € 224,35 €
 96 C.H.U. Tivoli La Louvière 263,13 € 2,59 € 61,91 € 201,22 €

 146 Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes 
Haine-Saint-
Paul 253,97 € 2,76 € 59,96 € 194,01 €

 410 
A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité
Chrétienne Hornu 233,77 € 2,51 € 55,16 € 178,61 €

 8 Réseau Hospitalier de la Médecine sociale Baudour 223,08 € 2,28 € 52,55 € 170,53 €
 71 Clinique Notre-Dame Tournai 224,56 € 0,00 € 51,13 € 173,43 €
 534 Centre Hospitalier Régional de Tournai Tournai 263,03 € 2,75 € 62,01 € 201,02 €
 247 C.H. de Mouscron Mouscron 250,24 € 2,27 € 58,73 € 191,51 €

Brandwonden        
 10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR Gilly 1.136,59 € 0,00 € 258,80 € 877,79 €

Psychiatrische        
 941 Hôpital de Jour Marcinelle 334,19 € 0,00 € 76,09 € 258,10 €
 951 Hôp. Psych du Chênes aux Haies Mons 154,88 € 0,00 € 35,26 € 119,62 €
 904 Centre Psych. St-Bernard Manage 154,32 € 0,00 € 35,13 € 119,19 €
 974 Hôp. Psych. "Les Marronniers" Tournai 151,21 € 0,14 € 34,53 € 116,68 €
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 922 Clinique Neuro-Psychiatrique Bon-Secours 145,04 € 0,00 € 33,02 € 112,02 €
 905 Institut Psychiatrique St Charles Wez-Velvain 141,31 € 0,00 € 32,17 € 109,14 €

 950 Inst. Psych. St-Jean de Dieu 
Leuze-en-
Hainaut 143,43 € 0,00 € 32,65 € 110,78 €

Palliatief        
 10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR Gilly 394,37 € 0,00 € 89,79 € 304,58 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 381,18 € 0,00 € 86,79 € 294,39 €

 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 409,28 € 0,00 € 93,19 € 316,09 €
 266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies Mons 413,44 € 0,00 € 94,14 € 319,30 €
 721 Maison Marie Immaculée Neufvilles 465,87 € 0,00 € 106,07 € 359,80 €
 71 Clinique Notre-Dame Tournai 392,10 € 0,00 € 89,28 € 302,82 €
 534 Centre Hospitalier Régional de Tournai Tournai 397,45 € 0,00 € 90,49 € 306,96 €

Specialiteit        
 27 C.H. Notre Dame Reine Fabiola Charleroi 207,68 € 0,00 € 47,28 € 160,40 €
 718 C.H.U.  De Charleroi Charleroi 89,52 € 0,00 € 20,38 € 69,14 €
 409 Clinique Notre-Dame de Grâce Gosselies 180,50 € 0,00 € 41,09 € 139,41 €
 10 Hôpital Saint-Joseph, Ste-Thèrèse et IMTR Gilly 239,80 € 0,00 € 54,60 € 185,20 €

 325 C.H.U. A. Vésale 
Montigny-le-
Tilleul 222,65 € 0,00 € 50,69 € 171,96 €

 254 Hôpital Ambroise Paré Mons 140,76 € 0,00 € 32,05 € 108,71 €
 266 C.H. Régional St-Joseph ASBL Warquignies Mons 214,85 € 0,00 € 48,92 € 165,93 €
 7 Centre Hospitalier de la Haute Senne Soignies 220,12 € 0,00 € 50,12 € 170,00 €
 96 C.H.U. Tivoli La Louvière 683,28 € 0,00 € 155,58 € 527,70 €

 146 Centre Hospitalier de Jolimont Lobbes 
Haine-Saint-
Paul 122,98 € 0,00 € 28,00 € 94,98 €

 410 
A.s.b.l. Providence des Malades et Mutualité
Chrétienne Hornu 190,33 € 0,00 € 43,33 € 147,00 €

 8 Réseau Hospitalier de la Médecine sociale Baudour 242,67 € 0,00 € 55,25 € 187,42 €
 534 Centre Hospitalier Régional de Tournai Tournai 148,72 € 0,00 € 33,86 € 114,86 €
 247 C.H. de Mouscron Mouscron 173,32 € 0,00 € 39,46 € 133,86 €

Liège        

Acute        
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 257,91 € 0,00 € 58,72 € 199,19 €
 158 Centre Hospitalier St-Vincent Ste-Elisabeth Rocourt 324,24 € 0,00 € 73,82 € 250,42 €
 412 C.H.R. de la Citadelle Liège 294,69 € 3,29 € 69,64 € 225,05 €
 707 C.H.U de Liège Liège 369,60 € 43,03 € 117,38 € 252,22 €
 23 Clinique André Renard Herstal 238,66 € 3,86 € 57,32 € 181,34 €
 42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye Seraing 257,92 € 2,93 € 60,99 € 196,93 €
 68 Centre Hospitalier Hutois Huy 266,74 € 2,75 € 62,86 € 203,88 €
 15 Hôpital Saint-Nicolas Eupen 276,54 € 0,00 € 62,96 € 213,58 €
 257 Clinique St-Joseph Sankt-Vith 277,89 € 0,00 € 63,27 € 214,62 €
 20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle Verviers 230,83 € 3,28 € 55,09 € 175,74 €
 4 Clinique Reine Astrid Malmédy 240,40 € 0,00 € 54,73 € 185,67 €

Brandwonden        
 707 C.H.U de Liège Liège 1.124,81 € 0,00 € 256,11 € 868,70 €

Geriatrie        
 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 211,07 € 0,00 € 48,06 € 163,01 €

Psychiatrische        
 925 Clinique Notre-Dame des Anges Glain 156,52 € 0,00 € 35,63 € 120,89 €
 964 Hôp. de Jour "La Clé" Liège 115,12 € 0,00 € 26,21 € 88,91 €
 972 Centre Hospitalier Psych. "Petit Bourgogne" Liège 202,69 € 0,11 € 46,23 € 156,46 €

 954 Clin. Psych. Frères Alexiens 
Henri-
Chapelle 168,48 € 0,00 € 38,36 € 130,12 €

 908 Centre Hospitalier Spécialisé "L'Accueil" Lierneux 165,55 € 0,00 € 37,69 € 127,86 €

Pallatief        
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 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 413,04 € 0,00 € 94,04 € 319,00 €
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 400,86 € 0,00 € 91,27 € 309,59 €
 42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye Seraing 428,82 € 0,00 € 97,64 € 331,18 €
 722 MRS St-Joseph Moresnet 439,09 € 0,00 € 99,98 € 339,11 €

Specialiteit        
 37 Les Cliniques de l'IPAL Liège 166,17 € 0,00 € 37,83 € 128,34 €
 152 Les Cliniques Saint-Joseph Liège 272,16 € 0,00 € 61,97 € 210,19 €
 412 C.H.R. de la Citadelle Liège 324,61 € 0,00 € 73,91 € 250,70 €
 707 C.H.U de Liège Liège 680,20 € 0,00 € 154,88 € 525,32 €
 42 C.H. du Bois de l'Abbaye et de Hesbaye Seraing 220,05 € 0,00 € 50,10 € 169,95 €
 242 Centre Neurologique Fraiture 201,21 € 0,00 € 45,81 € 155,40 €
 15 Hôpital Saint-Nicolas Eupen 187,31 € 0,00 € 42,65 € 144,66 €
 20 C.H.R. Peltzer-La Tourelle Verviers 170,35 € 0,00 € 38,78 € 131,57 €

Limburg        

Acute        
 159 A.Z. Salvator - St.-Ursula Hasselt 241,42 € 0,00 € 54,97 € 186,45 €
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 309,19 € 0,19 € 70,54 € 238,65 €

 714 Sint-Franciskusziekenhuis 
Heusden-
Zolder 256,07 € 2,76 € 60,43 € 195,64 €

 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 313,37 € 0,26 € 71,55 € 241,82 €
 717 Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik 259,05 € 2,94 € 61,25 € 197,80 €
 716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren 251,95 € 2,40 € 59,22 € 192,73 €
 715 Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo Sint-Truiden 250,72 € 2,99 € 59,39 € 191,33 €
 719 Mariaziekenhuis Noord-Limburg Lommel 232,40 € 0,00 € 52,91 € 179,49 €

Psychiatrische        
 989 Kinderpsychiatrisch Centrum Genk Genk 525,51 € 0,00 € 119,65 € 405,86 €

 909 
Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 
"Daelwezeth" Rekem 145,15 € 0,15 € 33,16 € 111,99 €

 952 Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen 173,56 € 0,00 € 39,51 € 134,05 €
 953 Psychiatrisch Ziekenhuis " Sancta Maria" Sint-Truiden 184,66 € 0,00 € 42,04 € 142,62 €
 991 Psychiatrisch Centrum "Ziekeren" Sint-Truiden 154,82 € 0,19 € 35,39 € 119,43 €

Pallatief        
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 395,80 € 0,00 € 90,12 € 305,68 €
 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 388,83 € 0,00 € 88,53 € 300,30 €
 716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren 415,05 € 0,00 € 94,50 € 320,55 €
 719 Mariaziekenhuis Noord-Limburg Lommel 399,31 € 0,00 € 90,92 € 308,39 €

Specialiteit        
 159 A.Z. Salvator - St.-Ursula Hasselt 493,83 € 0,00 € 112,44 € 381,39 €
 243 Virga Jesse Ziekenhuis A.V. Hasselt 179,85 € 0,00 € 40,95 € 138,90 €
 371 Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 147,17 € 0,00 € 33,51 € 113,66 €
 717 Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik 293,46 € 0,00 € 66,82 € 226,64 €
 716 Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren 222,08 € 0,00 € 50,56 € 171,52 €
 715 Regionaal Ziekenhuis St.-Trudo Sint-Truiden 245,99 € 0,00 € 56,01 € 189,98 €
 116 M.S.- en revalidatiecentrum Overpelt 175,96 € 0,00 € 40,06 € 135,90 €

Luxembourg        

Acute        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 261,79 € 0,00 € 59,60 € 202,19 €

 168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 
Libramont-
Chevigny 281,65 € 2,90 € 66,37 € 215,28 €

 164 
Intercommunale hospitalière  Famène 
Ardenne  Condroz 

Marche-en-
Famenne 251,52 € 0,00 € 57,27 € 194,25 €

Psychiatrische        
 985 Inst. Neuro-Psych. "La Clairière" Bertrix 182,17 € 0,00 € 41,48 € 140,69 €

Pallatief        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 417,34 € 0,00 € 95,02 € 322,32 €
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 168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 
Libramont-
Chevigny 406,00 € 0,00 € 92,44 € 313,56 €

Specialiteit        
 246 Clinique du sud Luxembourg Arlon 161,11 € 0,00 € 36,68 € 124,43 €

 168 Centre Hospitalier de l'Ardenne 
Libramont-
Chevigny 178,86 € 0,00 € 40,72 € 138,14 €

Namur        

Acute        
 6 C.H.R de Namur Namur 304,66 € 0,30 € 69,60 € 235,06 €
 166 Clinique Ste-Elisabeth Namur 287,66 € 0,00 € 65,50 € 222,16 €
 706 Clinique Saint-Luc Bouge 225,37 € 2,83 € 53,50 € 171,87 €
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 254,80 € 2,38 € 59,85 € 194,95 €
 264 C. H. de Dinant Dinant 259,62 € 2,78 € 61,26 € 198,36 €
 39 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne Yvoir 407,71 € 52,11 € 133,08 € 274,63 €

Psychiatrische        

 955 Inst. Psych. Beau Vallon Saint-Servais 157,38 € 0,00 € 35,83 € 121,55 €
 986 Inst. Psych. Saint-Martin Dave 160,22 € 0,00 € 36,48 € 123,74 €
 938 Centre Psychiatrique "Les Goélands" Spy 462,04 € 0,00 € 105,20 € 356,84 €

Pallatief        
 720 Foyer Saint-François Namur 475,51 € 0,00 € 108,27 € 367,24 €
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 348,41 € 0,00 € 79,33 € 269,08 €

Specialiteit        
 103 C.H. du Val de Sambre Auvelais 180,96 € 0,00 € 41,20 € 139,76 €
 264 C. H. de Dinant Dinant 256,01 € 0,00 € 58,29 € 197,72 €
 39 Cliniques Universitaires de Mont-Godinne Yvoir 663,38 € 0,00 € 151,05 € 512,33 €
Oost-
Vlaanderen        

Acute        
 17 A.Z. Maria Middelares - St.-Jozef Gent 265,88 € 0,00 € 60,54 € 205,34 €
 290 A.Z. St.-Lucas Gent 257,07 € 0,22 € 58,70 € 198,37 €
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 429,98 € 55,56 € 140,81 € 289,17 €
 713 A.Z. Jan Palfijn – Gent Gent 233,14 € 0,12 € 53,17 € 179,97 €
 256 A.Z. Waasland Sint-Niklaas 248,56 € 0,19 € 56,74 € 191,82 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 275,11 € 0,00 € 62,64 € 212,47 €
 265 Stadskliniek Lokeren 231,61 € 2,96 € 55,02 € 176,59 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 227,82 € 2,41 € 53,73 € 174,09 €
 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 289,88 € 0,00 € 66,00 € 223,88 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. Aalst 224,32 € 2,88 € 53,30 € 171,02 €

 550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid Ronse 262,30 € 2,71 € 61,81 € 200,49 €
 217 A.Z. Sint-Elisabeth Zottegem 252,42 € 0,00 € 57,47 € 194,95 €
 170 AZ Oudenaarde Oudenaarde 252,29 € 1,75 € 58,79 € 193,50 €
 134 Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze 237,00 € 0,00 € 53,96 € 183,04 €
 222 H. Hartkliniek Eeklo 224,54 € 2,57 € 53,11 € 171,43 €

Brandwonden        
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 1.066,78 € 0,00 € 242,90 € 823,88 €

Psychiatrische        
 900 Fusieziekenhuis P.C. Dr. Guislain Gent 177,78 € 0,22 € 40,65 € 137,13 €
 958 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jan de Deo Gent 121,26 € 0,00 € 27,61 € 93,65 €

 930 PZ Sint-Camillus 
Sint-Denijs-
Westrem 157,16 € 0,00 € 35,78 € 121,38 €

 978 Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist Zelzate 187,00 € 0,00 € 42,57 € 144,43 €
 959 Psychiatrisch Centrum " Caritas" Melle 192,74 € 0,00 € 43,88 € 148,86 €

 918 Psychiatrisch Ziekenhuis  Sint-Hiëronymus Sint-Niklaas 178,44 € 0,00 € 40,63 € 137,81 €
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 960 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia Sint-Niklaas 180,03 € 0,00 € 40,99 € 139,04 €

 988 
Psychiatrisch Ziekenhuis "Zoete Nood 
Gods" Lede 174,28 € 0,00 € 39,68 € 134,60 €

 911 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Franciscus Zottegem 143,97 € 0,00 € 32,78 € 111,19 €
 914 Kliniek "De Pelgrim" Oosterzele 188,90 € 0,00 € 43,01 € 145,89 €
 956 Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Eeklo 163,89 € 0,00 € 37,31 € 126,58 €
 992 Psychiatrisch Centra Sleidinge Sleidinge 178,23 € 0,00 € 40,58 € 137,65 €

Pallatief        
 290 A.Z. St.-Lucas Gent 392,73 € 0,00 € 89,42 € 303,31 €
 670 Universitair Ziekenhuis Gent 406,97 € 0,00 € 92,66 € 314,31 €
 713 A.Z. Jan Palfijn – Gent Gent 404,71 € 0,00 € 92,15 € 312,56 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 387,80 € 0,00 € 88,30 € 299,50 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 372,52 € 0,00 € 84,82 € 287,70 €
 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 407,92 € 0,00 € 92,88 € 315,04 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. Aalst 407,92 € 0,00 € 92,88 € 315,04 €

 550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid Ronse 426,19 € 0,00 € 97,04 € 329,15 €

Specialiteit        
 290 A.Z. St.-Lucas Gent 168,06 € 0,00 € 38,26 € 129,80 €
 713 A.Z. Jan Palfijn – Gent Gent 177,38 € 0,00 € 40,38 € 137,00 €
 256 A.Z. Waasland Sint-Niklaas 156,62 € 0,00 € 35,66 € 120,96 €
 595 A.Z. Maria Middelares Temse 180,31 € 0,00 € 41,05 € 139,26 €
 12 A.Z. St.-Blasius Dendermonde 145,89 € 0,00 € 33,21 € 112,68 €
 126 O.L.Vrouwziekenhuis Aalst 173,39 € 0,00 € 39,48 € 133,91 €

 176 
fusieziekenhuis Algemeen Stedelijk 
Ziekenhuis A.V. Aalst 206,24 € 0,00 € 46,96 € 159,28 €

 550 A.Z. Zusters van Barmhartigheid Ronse 161,03 € 0,00 € 36,66 € 124,37 €
 170 AZ Oudenaarde Oudenaarde 162,16 € 0,00 € 36,92 € 125,24 €

 95 
S.V. Medisch Sociale Intercommunale 
Vereniging Lemberge Merelbeke 146,05 € 0,00 € 33,25 € 112,80 €

 216 Verpleeginrichting Veilige Have Aalter 178,20 € 0,00 € 40,57 € 137,63 €
Vlaams 
Brabant        

Acute        

 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 
Koningin Halle 214,70 € 0,00 € 48,88 € 165,82 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 273,40 € 0,00 € 62,25 € 211,15 €
 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 255,59 € 0,00 € 58,19 € 197,40 €
 322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. Leuven 452,07 € 59,78 € 149,10 € 302,97 €
 712 Algemeen Ziekenhuis Diest Diest 244,64 € 2,80 € 57,86 € 186,78 €
 109 A.Z. H. Hart Tienen 222,51 € 2,66 € 52,71 € 169,80 €

Brandwonden        
 322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. Leuven 1.074,44 € 0,00 € 244,64 € 829,80 €

Psychiatrische        

 944 Psychiatrische Kliniek Sint-Alexius Grimbergen 188,82 € 0,00 € 42,99 € 145,83 €
 907 Psycho-Geriatrisch Centrum Leuven 158,02 € 0,00 € 35,98 € 122,04 €

 931 
Nakuurhome Papiermoleken, campus 
Emmaüsgebouw Leuven 144,02 € 0,00 € 32,79 € 111,23 €

 934 Psycho-Sociaal Centrum Leuven 164,48 € 0,00 € 37,45 € 127,03 €

 945 
Universitair Psychiatrisch Centrum  "Salve 
Mater" Leuven 323,44 € 0,00 € 73,64 € 249,80 €

 943 Universitair Centrum Sint-Jozef Kortenberg 195,09 € 0,12 € 44,51 € 150,58 €
 942 Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael Diest 190,67 € 0,00 € 43,41 € 147,26 €
 947 Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen Tienen 195,67 € 0,00 € 44,55 € 151,12 €

 975 
Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-
Kamillus Bierbeek 176,13 € 0,00 € 40,10 € 136,03 €

Pallatief        
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 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 
Koningin Halle 416,81 € 0,00 € 94,90 € 321,91 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 424,76 € 0,00 € 96,71 € 328,05 €
 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 379,91 € 0,00 € 86,50 € 293,41 €
 322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. Leuven 386,10 € 0,00 € 87,91 € 298,19 €

Specialiteit        

 106 
Regionaal Ziekenhuis St.-Maria - Roos der 
Koningin Halle 185,66 € 0,00 € 42,27 € 143,39 €

 499 
Ziekenhuis De Bijtjes - Koninklijke 
Instelling Vlezenbeek 310,10 € 0,00 € 70,60 € 239,50 €

 204 A.Z. Jan Portaels Vilvoorde 204,24 € 0,00 € 46,50 € 157,74 €
 693 Nationaal Multiple Sclerose Centrum Melsbroek 210,62 € 0,00 € 47,95 € 162,67 €
 108 Regionaal Ziekenhuis H. Hart Leuven 169,42 € 0,00 € 38,57 € 130,85 €
 322 Universitaire Ziekenhuizen K.U.L. Leuven 272,46 € 0,00 € 62,03 € 210,43 €
 109 A.Z. H. Hart Tienen 150,20 € 0,00 € 34,20 € 116,00 €
West-
Vlaanderen        

Acute        
 49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. Brugge 323,18 € 0,06 € 73,63 € 249,55 €

 392 
Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg 
Oostkust Knokke 248,80 € 2,38 € 58,48 € 190,32 €

 140 Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef Assebroek 251,50 € 0,00 € 57,26 € 194,24 €
 32 Elisabeth Ziekenhuis Sijsele 247,04 € 2,88 € 58,47 € 188,57 €
 67 Ziekenhuis Henri Serruys Oostende 244,88 € 3,40 € 58,38 € 186,50 €
 525 A.Z. Damiaan Oostende Oostende 254,87 € 2,45 € 59,92 € 194,95 €
 396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe Kortrijk 255,86 € 0,00 € 58,25 € 197,61 €
 310 Sint-Augustinuskliniek Veurne 246,95 € 2,53 € 58,18 € 188,77 €
 395 Sint-Andriesziekenhuis Tielt 236,47 € 2,40 € 55,69 € 180,78 €
 397 Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Waregem 213,12 € 2,53 € 50,48 € 162,64 €
 2 Stedelijk Ziekenhuis Roeselare 274,23 € 2,89 € 64,67 € 209,56 €
 117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis Roeselare 286,28 € 2,67 € 67,24 € 219,04 €
 378 Sint-Rembertziekenhuis Torhout 269,54 € 2,92 € 63,62 € 205,92 €
 124 Sint-Jozefkliniek Izegem 223,23 € 2,67 € 52,89 € 170,34 €
 57 Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman Ieper 229,21 € 2,33 € 53,99 € 175,22 €

Geriatrie        
 58 Revalidatiecentrum Ten Bos Izegem 163,69 € 0,00 € 37,27 € 126,42 €

Psychiatrische        
 987 Psychotherapeutisch Centrum "Rustenburg" Brugge 210,01 € 0,00 € 47,81 € 162,20 €
 963 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Sint-Andries 170,87 € 0,00 € 38,90 € 131,97 €
 528 Kliniek Heilige Familie Kortrijk 217,65 € 0,00 € 49,55 € 168,10 €
 982 Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus Beernem 155,20 € 0,00 € 35,33 € 119,87 €
 901 Kliniek Sint-Jozef Pittem 243,95 € 0,00 € 55,54 € 188,41 €
 961 Psychiatrisch Centrum Heilig Hart Ieper 137,64 € 0,00 € 31,34 € 106,30 €

 962 
Psychiatrisch Centrum Onze-Lieve-Vrouw 
van Vrede Menen 161,40 € 0,00 € 36,75 € 124,65 €

Pallatief        
 49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. Brugge 385,13 € 0,00 € 87,69 € 297,44 €
 525 A.Z. Damiaan Oostende Oostende 403,69 € 0,00 € 91,92 € 311,77 €
 396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe Kortrijk 388,64 € 0,00 € 88,49 € 300,15 €
 117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis Roeselare 383,26 € 0,00 € 87,26 € 296,00 €
 57 Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman Ieper 405,29 € 0,00 € 92,28 € 313,01 €

Specialiteit        
 49 Algemeen Ziekenhuis St.-Jan A.V. Brugge 186,90 € 0,00 € 42,55 € 144,35 €

 392 
Algemeen Ziekenhuis Gezondheidszorg 
Oostkust Knokke 269,21 € 0,00 € 61,29 € 207,92 €

 140 Algemeen Ziekenhuis St.-Lucas - St.-Jozef Assebroek 235,06 € 0,00 € 53,52 € 181,54 €
 32 Elisabeth Ziekenhuis Sijsele 196,42 € 0,00 € 44,72 € 151,70 €
 679 Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende 166,39 € 0,00 € 37,88 € 128,51 €
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 396 A.Z. Onze Lieve Vrouw van Groeninghe Kortrijk 173,14 € 0,00 € 39,42 € 133,72 €
 31 Verpleegtehuis Godtsvelde Kortemark 158,40 € 0,00 € 36,06 € 122,34 €

 676 Koningin Elisabeth Instituut 
Oostduinkerk
e 158,09 € 0,00 € 35,99 € 122,10 €

 397 Kliniek Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Waregem 145,18 € 0,00 € 33,05 € 112,13 €
 117 fusieziekenhuis Heilig Hartziekenhuis Roeselare 191,84 € 0,00 € 43,68 € 148,16 €
 58 Revalidatiecentrum Ten Bos Izegem 124,85 € 0,00 € 28,42 € 96,43 €
 57 Regionaal Ziekenhuis Jan Yperman Ieper 244,75 € 0,00 € 55,72 € 189,03 €
 649 Sint-Janshospitaal Wervik 163,59 € 0,00 € 37,24 € 126,35 €
 
 
65. Omzendbrief BA-2005/04 betreffende instructies voor het opstellen van de 
begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de gemeenten en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
 
Dienst en referte: Vl. Gem. II/1/05/990 
 
Brugge, 7 september 2005 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
Aan de voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn 
Aan de politiecolleges 
 
Geacht college, 
Geachte voorzitters, 
Geacht politiecollege, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2005/4 van 22 juli 2005 betreffende de instructies 
voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2006 van de 
gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest. 
Deze omzendbrief werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van  1 september 2005. 
 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
(get.) Paul Breyne, 
Gouverneur 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  16  van 29 september 2005 
 
 
66.  Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 

betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek. 
67.  Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken  

van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling). 
68. Koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van 
het personeel van de politiediensten. 
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66. Lijst van de geselecteerde thema’s in het kader van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek. 
 
Dienst en referte : Cultuur 2005/CXIII/21-7-A 
 
Brugge, 22 september 2005 
 
Mevrouwen,  
Mijne heren, 
 
In uitvoering van art. 117 van de provinciewet en van artikel 5 § 3 van het provinciaal reglement 
betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek wordt de lijst van de 
geselecteerde thema’s bekendgemaakt.  
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Provinciegriffier      De Gouverneur, 
 
(get.)Hilaire Ost      (get.)Paul Breyne 
 
 
Provinciaal reglement betreffende de bevordering van het West-Vlaams wetenschappelijk 

onderzoek: geselecteerde thema’s. 
 

 
Vanuit de dienst overheidsopdrachten: 

 Onderzoek naar de juiste bouwperiode van de Schuur Ter Doest uitgaande van de     
volgende elementen: 

o bouwkundig wordt die schuur gedateerd rond 1275; 
o recent dendrologisch (houtwerk) onderzoek komt uit op een datum van 1375 (dus 

100 jaar later). 
 Juridisch – historisch onderzoek naar de wettelijke eigendom van de St. Sal-

vatorskathedraal te Brugge. 
 

Vanuit de archiefdienst: 
 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; 

 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; 

 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;  

 Onderzoek naar de gebruikers van de georganiseerde archiefdiensten (openbare en private) 
in West-Vlaanderen;  

 Onderzoek naar de noden in West-Vlaanderen op het vlak van preservering en conservering 
en de wenselijkheid een gezamenlijke (provinciale ?) conserveringsaanpak op te starten;  

 Onderzoek naar preservering en conservering van het verzurend papier in het Provinciaal 
Archief West-Vlaanderen en opmaak van een prioriteitenlijst voor microfilmering en 
digitalisering; 

 Onderzoek naar de bestaande educatieve projecten in West-Vlaamse archiefdiensten en 
uitwerken van een model voor educatieve werking in archieven. 
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Vanuit de dienst DRUM en MiNaWA: 
 Uitwerken van de maatregelen en acties vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

West-Vlaanderen (hieruit kunnen verschillende thesisonderwerpen gehaald worden); 
 Intern milieuzorgbeleid van de provincie: doorlichting van de bestaande lijst voor 

kantoorbenodigdheden op milieuvriendelijkheid om te komen tot een meer 
milieuverantwoorde aankooplijst;  

 Consequentie-analyse en toetsing aan de Vlaamse modellen van de gemeentelijke 
politiereglementen rond afvalinzameling;  

 Milieuzorg op sportevenementen: inventaris van de mogelijkheden en de behoeften 
 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. 

 
Vanuit de dienst Welzijn 

 Gezondheid:  
Onderzoek naar wenselijkheid en haalbaarheid van een geïntegreerde campagne omtrent 
borstklierkanker- en baarmoederhalskankeropsporing met opdracht- en taakomschrijving 
van de provinciale en lokale besturen;  

 Vrijwilligerswerk: onderzoek naar omvang en impact van vrijwilligerswerk in West-
Vlaanderen in één van de volgende sectoren: welzijn, milieu, sport, cultuur, opbouwwerk, … 

 
 
Vanuit het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst 

Dienst PMMK-Bibliotheek 

Voor studenten  Bibliotheek-, Archief- en Informatiewetenschap, Informatica, 
Culturele Studies, Mediawetenschappen 

 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, 
kunstenaarsdocumentatie; 

  Studie naar de conservering en digitalisering van de aanwezige knipselarchieven uit de 
PMMK-Bibliotheek (o.a. familie Permeke, W. Van den Bussche); 

 Studie naar de conservering, opslag en ontsluiting van de speciale collecties (fondsen, 
kostbare werken en kunstenaarspublicaties zoals livres de peintres, artists’ books, 
kunstenaarstijdschriften, etc…) uit de collectie van de PMMK-bibliotheek; 

 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; 

 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; 
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 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. 

 
Voor studenten 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). Onderwerp kan door meerdere studenten uitgewerkt worden 
mits coördinatie PMMK-bibliotheek; 

 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); 

 Studie over het tijdschrift “Les Levres Nues” aan de hand van de collectie in de PMMK-
Bibliotheek (fonds Wout Hoeboer); 

 Documentatiebestand aanleggen over minimalistische en abstracte schilders in de PMMK-
collectie. De bibliotheek assisteren bij de dienstverlening bij mogelijke workshops in verband 
met dit onderwerp.  

 
Stages 

 Assistentie bij project van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen i.v.m. ‘De West-
Vlaamse kunstbibliotheken’ in mei/juni 2005. Dit project wordt gecoördineerd door de 
PMMK-bibliotheek en de bibliotheek van de Stedelijke Musea Brugge. Exacte periode 
overeen te komen. Meerdere studenten zijn welkom;  

 Assistentie bij de organisatie van een studiereis door Vlaanderen van de Art Libraries 
Society UK & Eire (ARLIS/UK) op uitnodiging van het Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen 
(OKBV). Exacte periode overeen te komen. Meerdere studenten zijn welkom; 

 Algemene stage waarbij alle aspecten van het werken in een museale kunstbibliotheek 
worden belicht (acquisitieproces, registratie- & catalografie, dienstverlening & 
inlichtingenwerk, depotwerking, collectie-onderzoek, webgerelateerde dienstverlening, 
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promotie, behoud & beheer bibliotheekcollectie, gebruikersonderzoek, etc…): min. 80 uur/2 
weken; 

 Specifieke onderzoeksstage waarbij gewerkt wordt aan één onderwerp (bvb. de 
basisontsluiting van een gespecialiseerd fonds of een collectieonderdeel van de PMMK-
bibliotheek, het inscannen en beschrijven van een documentatiebestand, bibliografisch 
onderzoek naar een bepaald thema, specifiek gebruikersonderzoek, specifiek webproject, … 

 

Dienst 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 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.  

Dienst 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; 

 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. 

Korte studies/oefening 

 Kunsthistorische en materiaaltechnisch onderzoek naar ensembles van werken van een 
bepaald kunstenaar of “stroming” aanwezig in de collectie van het museum 
(bronnenonderzoek, iconografisch beschrijving, verzamelen documentatie,…). 

Vanuit de dienst cultuur 
 Uitvoeren van een publieksonderzoek in BE-PART 
 In kaart brengen van het aantal bezoekers, leeftijd, interesse, geografische situering aan de 

hand van enquêtes, nadien te verwerken in statistieken en tabellen; 
 Onderzoek naar educatieve initiatieven (meer bepaald workshops) voor volwassenen in 

musea en andere culturele instellingen;  
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 Inventarisatie van de bestaande initiatieven op het gebied van workshops in musea en 
andere culturele instellingen voor volwassenen in Vlaanderen. In kaart brengen van de 
bezoekerscijfers van deze doelgroep. Ontwikkelen van een pedagogisch onderbouwde 
methodiek om deze doelgroep te bereiken; 

 Studie met betrekking tot amateur-podiumkunsten in West-Vlaanderen 
 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 brochure “Juf, gaan we naar 
het museum ? Tips en ideeën voor didactisch werken in kleine musea”; 

 Studie van de brieven van West-Vlaamse missionarissen aan Guido Gezelle (brieven in het 
fonds van de bibliotheken); 

 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; 

 Studie omtrent de pers in West-Vlaanderen (bepaalde periodes kunnen vooropgesteld 
worden bvb. het interbellum); 

 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 subsidiëringsbeleid van het Provinciebestuur;  

 Studies over de ionografie aanwezig in de Provinciale Bibliotheek; 
 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 
bereiken; 

 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; 

 De 19de eeuwse restauratie van de Sint-Medarduskerk in Wervik (gebruik makend van de 
aanwezige plannen en eventueel klasseren ervan); 

 Analyse van het trefwoordensysteem in de Provinciale Bibliotheek en uitwerking van een 
model van thesaurus voor ontsluiting van de geschiedenis van West-Vlaanderen 

 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; 

 Onderzoek naar bezoekersprofielen van de verschillende West-Vlaamse instellingen (musea, 
culturele centra, …); 

 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; 

 Edities van documenten die belangrijk zijn voor de West-Vlaamse geschiedenis; 
 Verzamelbeleid van musea; 
 Hoe kan het verzamelbeleid van West-Vlaamse musea op elkaar afgestemd worden 

(eventueel gegroepeerd per onderwerp of per regio)? 
 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 ?  

 Inventarisatie in musea: 
o Wetenschappelijk onderzoek van bepaalde deelcollecties in West-Vlaamse musea 

(historisch, kunsthistorisch, volkskundig, ..); 
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o Onderzoek naar een mogelijke expertenpool van registrators die achterstanden van 
registratie in musea aanpakken; 

o Diverse inventarissen van musea in netwerk brengen om gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken; 

o Onderzoek hoe digitale inventarissen in musea kunnen ontsloten worden voor 
publiek; 

o Opmaak van een thesaurus voor ambachtelijke collecties, meer bepaald voor het 
Museum Bulskampveld; 

o Registratie en onderzoek van de collectie Stijn Streuvels. 
 Conservering in musea: 

o Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots in West-Vlaanderen; 
o Onderzoek naar betere beveiliging in West-Vlaamse musea; 
o Onderzoek naar een professionele depotbeheer in kleinschalige en middelgrote 

musea. 
 Publiekswerking in musea: 

o Screening van educatieve werking in West-Vlaamse musea (of bepaalde deelregio’s 
of bepaalde onderwerpen); 

o Onderzoek hoe de educatieve werking in musea kan worden verbeterd en afgestemd 
op het onderwijs; 

o Uitwerken van educatie en publiekswerking voor het Museum Bulskampveld en voor 
het Museum Stijn Streuvels; 

o Publieksonderzoek in West-Vlaamse musea (aanvullend op dat van de Vlaamse 
Gemeenschap); 

o Invloed op het kusttoerisme of toerisme in algemeen op het museumbezoek. 
 Beheer en management in musea: 

o Onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden onder musea (juridisch, 
cultureel, toeristisch, …); 

o Programmatorische invulling en continuering van netwerken van musea (Leiestreek, 
kustmusea, Westhoek); 

o SWOT-analyse, doelstellingen, indicatoren…van West-Vlaamse musea; 
o Aandeel en rol van het vrijwilligerswerk in West-Vlaamse musea; 
o Mogelijke stimulerende rol van vriendenkringen in West-Vlaamse musea 
o Culturele biografie schrijven van bepaalde West-Vlaamse regio’s aan de hand van 

het erfgoed (naar analogie van de ‘Verbeelding van de Westhoek); 
o Mogelijkheden en beleidsopties voor het West-Vlaams erfgoedbeleid. 

 Openbaar bibliotheekwerk: 
o Gezien de Provincie West-Vlaanderen vanaf 01.01.03 verantwoordelijk is voor het 

streekgericht bibliotheekwerk is de behandeling van volgende onderwerpen 
interessant:  

- Doelgroepenwerking(eventueel te beperken tot een bepaalde doelgroep bv. 
laaggeschoolden); 

o Onderzoek naar de doelgroepenwerking in de West-Vlaamse bibliotheken; 
o Het ontwikkelen van methodieken voor bibliotheken om specifieke doelgroepen te 

bereiken. 
o 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. 
o 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; 
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- 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. 

o Collectiemanagement: 
- Onderzoek naar het aanbod en de ontsluiting van het documentair 

erfgoed in de West-Vlaamse bibliotheken; 
- 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. 
o 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); 

- 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. 
 

Vanuit de dienst Internetontwikkeling en dienst Communicatie 
 Usability: analyse van de gebruiksvriendelijkheid van de webcommunicatie van de provincie; 
 Gebruik van internet/intranet in gemeenten in West-Vlaanderen; 
 Net-marketing : communicatieplan voor de promotie van de provinciale website; 
 Onderzoek (intern/extern) naar de mogelijkheid voor het aanbieden van geïntegreerde 

publieke dienstverlening via internet: analyse van het dienstenassortiment. 
 
Vanuit de dienst Externe relaties, Europese Programma’s en Gebiedswerking 

 Bouwmeester: Vergelijking op Europees niveau. Taakstelling, profiel van een bouwmeester; 
 Leegstaande hoevegebouwen: Vergelijking op Europees niveau over hergebruik van 

leegstaande hoevegebouwen. Instrumentarium? 
 Streekidentiteit: Identiteit van Regio’s in een Europese context. Hoe gedefinieerd? Welke rol 

spelen regio’s? Hoe identiteit bewaren en verder ontwikkelen? 
 Bedrijventerreinen: Bedrijvigheid op het Platteland. Hoe wordt dit ingevuld in Europa? Hoe 

wordt ruimtelijke kwaliteit verkregen? Wettelijk kader, etc. 
 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; 

 Onderzoek naar de manier waarop vormingswerk een bijdrage kan leveren tot de 
informatieverstrekking en educatie rond natuur en milieu thema’s; 

 Ontwikkeling van een natuur - educatieve koffer voor specifieke doelgroepen (ouderen, 
mensen met mentale handicap of mensen met visuele handicap), vertrekkende van de 
bestaande natuur - educatieve koffers en beschikbare veldwerkmaterialen van de provincie; 

 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 resultaten van een 
onderzoek uitgevoerd in 2003 naar de educatieve werking van musea in de Leiestreek; 

 Detailstudie over één of meerdere beeldbepalende industriële gebouwen in de Leiestreek 
met historisch belang voor de streek; 

 Socio - culturele studie omtrent de toekomstkansen voor heemkunde. Heemkunde is een 
uitstervend fenomeen. Als we die kennis willen behouden en verder uitgediept willen zien, 
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moet er dringend jong bloed binnengehaald worden. Dit ligt echter niet zo voor de hand. 
Deze studie gaat dieper in op deze problematiek; 

 Onderzoek naar de wenselijkheid en de uitwerking van een regionaal erfgoeddepot in de 
regio Kortrijk; 

 Analyse van het culturele erfgoed en het erfgoedbeleid in de regio Kortrijk; 
 Specifieke problematiek landbouwmusea: onderzoek naar rationalisering en afstemming van 

de landbouwcollecties in West-Vlaanderen; 
 Onderzoek naar mogelijke regionale erfgoeddepots 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; 
 Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan 

(internationale) beurzen in de Leiestreek; 
 Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek. 
 Uitwerken van educatief programma in en voor de Schipvaarthoeve; 
 Uitwerken van boerderijkoffer voor het basisonderwijs; 
 Onderzoek naar landbouw in het onderwijs: kennis bij leerkrachten over landbouw; 

landbouw als thema in de klassen; bekendheid van de provinciale initiatieven (met een 
analyse van de regionale verschillen, de verschillen in leeftijd, type school...). Hieruit 
kunnen dan conclusies getrokken worden naar werking en dan meer specifiek naar 
promotie; 

 Ontwikkelen van een online – lesproject voor leerlingen; 
 Verwerking van de gegevens van de ganzenschade in de Oostkust; 
 Kostprijsberekening voor waterzuivering en hemelwateropvang op een landbouwbedrijf; 
 Communicatiestudie voor “Leiestreek Hoeveproducten” – “Hoeveproducten het Brugse 

Ommeland”; 
o Communicatiestrategie om het netwerk “Leiestreek hoeveproducten” beter bekend te 

maken; 
o Casestudie waarbij een marketingstrategie uitgewerkt wordt op bedrijfsniveau; 

 Haalbaarheidstudie .iv.m het organiseren van een boerenmarkt, al dan niet in een 
grensoverschrijdend kader, in het Interfluvium; 

 Voor de vzw 't Boerenlandschap kunnen volgende onderwerpen: 
o Uitwerking grondstoffenbank; 
o Opzetten activiteitenkalender voor landschapsfonds; 
o Opzetten website vzw ’t Boerenlandschap; 

 Kritische succesfactoren bij verbredingsinitiatieven; 
 Onderwerpen rond groene zorg; 
 Ontwerp van format voor leden netwerken; 
 Onderwijs van het Nederlands in de grenszone; 
 Onderzoek van de impact van het Interreg – programma op de grensregio +; 
 Studie naar de mogelijkheden van een juridisch statuut voor de grensoverschrijdende regio; 
 Samenbrengen / op elkaar afstemmen van het kaartmateriaal (waterlopen, hydraulische 

netwerken) aan beide zijden van de grens (Vlaanderen – Noord – Frankrijk); 
 Onderzoekswerk – studiewerk omtrent het samenwerkingsplatform tussen West – 

Vlaanderen en Duinkerke; 
 Toestand en evolutie van onderwijs in Nederland en Noord – Frankrijk; 
 Twintig jaar decentralisatie in Frankrijk; 
 “De immobiliënmarkt aan de kust: 

o beschrijving; 
o aandachtspunten: 

- druk op de woningmarkt voor de permanente kustbewoners; 
- klasseringsbeleid met voor - en nadelen; 
- de instelling van beschermde ‘hotelzones’; 
- voorstellen van beleidsmaatregelen ter remediëring; 

 Leefbaarheid in West – Europese kustregio’s; 
 Onderzoek naar de oorzaken van de lagere sterfteleeftijd in kustregio’s in Zuid -Engeland, 

Vlaanderen en Frankrijk; 
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 Toekomst van de visserijsector; 
 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, …); 

 Studie rond de geschiedenis (of bepaalde periode(s) uit die geschiedenis) van de visserij aan 
de West – Vlaamse kust (strandvisserij en zeevisserij); 

 Hotelbeschermingszones aan de kust; 
o Aalyse van situatie nu en evolutie; 
o Hotelbeschermingszones: de praktijk in het buitenland; 
o Analyse van toepassingsmogelijkheden aan de kust; 
o Voorstel voor een concrete aanpak terzake; 

 Een analyse maken 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 kustzonebeheer; 

 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; 

 Vergelijkende studie van standpunt/attitude/maatregelen t.o.v. klimaatverandering van 
verschillende Europese landen; 

 De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West – Vlaanderen met de 
nieuwe toegetreden Europese lidstaten; 

 De mogelijke samenwerking/meerwaarde van de provincie West – Vlaanderen met China; 
 De impact van de Europese regelgeving op de lokale besturen; 
 Onderzoek naar verbetering van imago West – poort als logistieke hub voor aanvoer en 

doorvoer, versterking positie t.a.v. Zuideuropese en Franse markt; 
 Onderzoek naar impact van multimodaal platform Dourges op de transportstromen van en 

naar West – Vlaanderen; 
 Europa en de burger: ligt de burger wakker van Europa? Is er nood aan een informatie en 

een beter informatiebeleid? Welke zijn hiervoor de geschikte communicatiemiddelen 
(website, CD rom, infosessie, lezing, debat, etc.); 

 Gericht naar architectuuropleidingen: Ontwerpen van een landbouwloods die voldoet aan de 
functionele verwachtingen van de moderne landbouw, maar die tegelijkertijd een streling 
voor het oog is, ipv een doorn in het oog/landschap. Daarbij aandacht voor 
reproduceerbaarheid, materiaalgebruik, kleurgebruik materialen; 

 Europese subsidiewegwijzer; 
 Europese regels m.b.t concurrentie/aanbesteding/de minimis; 
 Inleiding tot Europees recht en de relevantie voor lokale besturen: voorbeelden van 

Europese rechtspraak; 
 Invloed Europese programma’s op de ontwikkeling van West – Vlaanderen; 
 Onderzoeksopdracht herprofilering van lokale dorpsinfrastructuur. 

Vanuit Economie 

 Analyse exportgebonden sectoren in de provincie West-Vlaanderen; 
 Analyse klassieke transportsector in de provincie West-Vlaanderen; 
 Analyse van de meubelsector, met aanduiding van import- en exportprofiel; 
 Analyse van de sector van de binnenhuisdecoratie, inclusief import- en exportprofiel; 
 Analyse visverwerkende industrie in West-Vlaanderen, inclusief aanvoer en doorvoer; 
 Analyse van de groententeelt en groenteverwerkende industrie in de provincie; 
 Analyse van de veeteelt en de vleesverwerkende industrie in de provincie, import- en 

exportprofiel; 
 Analyse van de multimedia-sector, de film- en de beeldindustrie in de provincie West-

Vlaanderen, met aanduiding van netwerken, specialisaties en strategieën; 
 Analyse onderzoekscentra en kenniscentra in de provincie West-Vlaanderen, met aanduiding 

van (interne en externe) netwerken, specialisaties en toekomstige strategieën; 
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 Analyse relatie kenniscentra en industrie in de provincie West-Vlaanderen; 
 Analyse van kapitaalaanbod in de provincie West-Vlaanderen; 
 Analyse internationale samenwerkingsverbanden van de onderzoekscentra in West-

Vlaanderen (ad hoc en strategisch); 
 Onderzoek naar mogelijkheid tot het aantrekken van transport-integrators in de provincie 

West-Vlaanderen; 
 Analyse van de bestaande European Distribution Centra in de provincie West-Vlaanderen; 
 Onderzoek naar verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van  verse 

vis; 
 Onderzoek naar verbetering koeltechnologie voor de behandeling en transport van verse 

groenten; 
 Ontwikkeling cruise-industrie in de havens van Zeebrugge/Oostende, inclusief 

hinterlandontsluiting; 
 Analyse van de sociaal- economische waarde van de jachthavens, en de gerelateerde 

dienstverlening en industrie in de provincie West-Vlaanderen; 

Vanuit Westtoer 
 Afdeling Productontwikkeling: 

 Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. bezoekersonthaal-
infrastructuren; 

 Publieksonderzoek naar wensen/verlangens bij recreant/toerist m.b.t. diverse (niet-
openlucht) bezoekersinfrastructuren (evocaties, museale inrichtingen, cultuurtoeristische 
projecten, …); 

 Publieksonderzoek bij gebruikers van diverse “drukwerken” (en dit m.b.t. “leesbaarheid, 
nuttige/bruikbare informatie, noodzaak, presentatie…): brochures, kaarten. 

 
Vanuit afdeling Strategische Planning, Onderzoek en Databaheer: 
Publieks- en tevredenheidonderzoek bij gebruikers van recreatieve routes in West-Vlaanderen 
(fietsroutes, wandelpaden, ruiterroutes): 

 Publieksonderzoek bij gebruikers van streek websites voor toerisme in West-Vlaanderen; 
 Onderzoek naar één of ander aspect van openluchtrecreatief gedrag van de West-Vlaamse 

bevolking; 
 Onderzoek bij tweede verblijvers aan de Kust omtrent frequentie van gebruik van tweede 

verblijven, evaluatie van het kustproduct, verwachtingen; 
 Plattelandstoerisme: onderzoek naar segmenten van kwaliteitszorg en labeling in andere 

landen; 
 Publieks- en tevredenheidonderzoek bij bezoekers van provinciale domeinen; 
 Publieksonderzoek bij gebruikers van onthaalinfrastructuur in West-Vlaanderen; 
 Onderzoek omtrent typische West-Vlaamse streekgerechten (≠ streekproducten); 
 Onderzoek naar het profiel en toeristisch-recreatief gedrag van deelnemers aan 

(internationale) beurzen in de Leiestreek; 
 Tevredenheidonderzoek bij deelnemers aan passagiersboottochten in de Leiestreek. 

 
 
67. Openbaar register van personen die kunnen opgenomen worden met het opmaken 
van ontwerpplannen (nieuwe kandidatuur / aanvulling) 
 
Dienst en referte : PROCORO West-Vlaanderen 
 
Brugge, 8 september 2005 
 
Aan de gemeentebesturen, 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
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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 geef 
ik U kennis van mijn besluit dd. 8 september 2005, houdende aanvulling van het hernieuwd 
openbaar register van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen 
van aanleg, gepubliceerd in het bestuursmemoriaal van 2 september 1998, 21 oktober 1998, 26 
november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 
augustus 1999, 22 september 1999 ,15 december 1999, 2 februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 
2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 maart 2001, 27 juni 2001, 19 
september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 2003, 24 april 2003, 15 mei 2003, 19 
juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 
2004, 27 augustus 2004,.14 december 2004,  
5 juli 2005. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
De Gouverneur 
 
(get.)Paul  Breyne 
 
 

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

(Nieuwe kandidaturen – aanvulling) 
De Gouverneur 
Gelet op artikel 19 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
oktober 1996, 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; 28 oktober 2004, 23 juni 2005 gepubliceerd in het bestuursmemoriaal respectievelijk op 2 
september 1998, 21 oktober 1998, 26 november 1998, 20 januari 1999, 24 februari 1999, 7 april 
1999, 19 mei 1999, 30 juni 1999, 11 augustus 1999, 22 september 1999, 15 december 1999, 2 
februari 2000, 15 maart 2000, 26 april 2000, 4 mei 2000, 20 december 2000, 7 februari 2001, 21 
maart 2001 en 27 juni 2001 en 19 september 2001, 23 januari 2003, 6 maart 2003, 20 maart 
2003, 24 april 2003, 22 mei 2003; 19 juni 2003, 25 september 2003, 23 oktober 2003, 19 
december 2003, 22 januari 2004, 14 mei 2004, 27 augustus 2004, 14 december 2004, 5 juli 2005 
houdende vaststelling van het hernieuwd openbaar register van personen die kunnen belast worden 
met het opmaken van ontwerpplannen; 
Gelet op de ingediende kandidaturen tot opname in het openbaar register van de provincie West-
Vlaanderen, van personen die kunnen belast worden met het opmaken van ontwerpplannen van 
aanleg; 
Gelet op het gunstig advies van PROCORO uitgebracht in zitting van 1 september 2005 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 

Belconsulting nv, Oude Stationsstraat 44, 8700 Tielt: De heer Koert David. 
3. Natuurlijk persoon 

Ilse Piers, Boerderijstraat 53, 8500 Kortrijk. 
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Artikel 2 
De opname op de lijst geldt vanaf de datum van mijn besluit. 
 
Brugge, 8 september 2005. 
De Gouverneur, 
 
(get.)Paul Breyne 
 
 
68. Koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het 
personeel van de politiediensten. 
 
Dienst en referte : FDOH Politionele Veiligheid DPV/LDR 
 
Brugge, 22 september 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeesters, 
Aan de dames en heren Voorzitters van de Politiecolleges, 
Aan de dames en heren Korpschefs van de lokale politie, 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief september  van 
de heer Patrick Dewael, Vice - Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
Aan de heren Provinciegouverneurs, 
Aan mevrouw de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel – Hoofdstad, 
Aan de dames en heren burgemeesters, 
Aan de dames en heren Voorzitters van de Politiecolleges, 
Aan de dames en heren Korpschefs van de lokale politie, 
 
In het licht van de administratieve vereenvoudiging heb ik vastgesteld dat de in artikelen 31 en 38 
van het voormeld koninklijk besluit voorgeschreven pleegvorm, waarbij de notulen van de 
basisoverlegcomités aan mijn ambt moeten worden bezorgd, nog verder kan worden 
gerationaliseerd. 
 
Ik zou u dan ook willen verzoeken om vanaf heden de notulen van de basisoverlegcomités 
rechtstreeks via elektronische weg over te maken aan de Directie van de relaties met de lokale 
politie (dir.cgl@swing.be) en de Directie van de juridische dienst, het contentieux en de statuten 
van de federale politie (dps.pol.fed@brutele.be) .  Is een elektronische versie van die notulen niet 
voorhanden dan stel ik voor om de schriftelijke versie ervan via de thans bestaande procedure te 
bezorgen aan de Directie van de relaties met de lokale politie (Victoria Regina Plantsoen 1 te 1240 
BRUSSEL). 
 
Hoogachtend, 
 
Patrick DEWAEL 
Vice – Eerste Minister en  
Minister van Binnenlandse Zaken  
 
Gelieve deze beslissing in het Bestuursmemoriaal te willen vermelden. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  17  van 21 oktober 2005 
 
 
69.  Verkeer en vervoer – dooibarelen 2005-2006 – geldende regelingen 
70. GPI betreffende de richtlijnen die moeten gevolgd worden in het raam van de 

indeplaatsstelling van het Secretariaat van de geïntegreerde politie, 
gestructureerd op twee niveaus. 

71. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 september 
2005. 

72. PLP 38 bis betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 
van de politiezones. 

73.  Omzendbrief BA-2005/05 van 2 september 2005. 
74.  Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst 2006 – reglement. 
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69. Verkeer en vervoer – dooibarelen 2005-2006 – geldende regelingen 
 
Dienst en referte : Federale dienst Politionele Veiligheid 
 
Brugge, 10-10-2005 
 
Aan de gemeentebesturen 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren,  
 
Ik acht het nuttig u hierbij de tekst mee te delen van het besluit dat ik tijdens het lopende 
winterseizoen zal nemen als de omstandigheden zouden vereisen dat de dooibarelen in de provincie 
gesloten moeten worden. 
Aanplakbiljetten met deze tekst zullen gedrukt worden. 
Op deze biljetten zijn datum en uur van sluiting en de datum van het besluit opengelaten. Bij 
sluiting van de dooibarelen wordt u telefonisch op de hoogte gebracht, waarna het bericht 
schriftelijk bevestigd zal worden. U wordt verzocht op dat ogenblik de ontbrekende gegevens op de 
biljetten aan te vullen en onmiddellijk over te gaan tot de aanplakking overeenkomstig artikel 58 
van het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer. 
Ik verzoek u de onderrichtingen stipt na te leven. Aan de bestuurders van voertuigen en de andere 
belanghebbenden die er u mochten om verzoeken, gelieve u, tussen het ogenblik waarop het 
sluitingsbericht u zal bereiken en dit waarop de biljetten zijn aangeplakt, alle nodige inlichtingen te 
verstrekken op grond van het hiernavolgende besluit. 
Voor de opening van de dooibarelen zal u op dezelfde wijze worden verwittigd. Op dat ogenblik zal 
u over de daartoe vereiste aanplakbiljetten beschikken . 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op het advies van de heer 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:  

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

Art. 3 
Gedurende dezelfde periode: 

 is alle verkeer verboden aan voertuigen op wielen met luchtbanden, waarvan het gewicht in 
beladen toestand hoger is dan 16 ton; 

 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:  
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 De gewestwegen met uitzondering van Anzegem - N382C ‘De Varent’ waar het maximum 
toegelaten gewicht beperkt is tot 10 ton; 

 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) 

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

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

 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_______________2005 
 
De Gouverneur, 
(get.) Paul Breyne 
 
 
70. GPI betreffende de richtlijnen die moeten gevolgd worden in het raam van de 
indeplaatsstelling van het Secretariaat van de geïntegreerde politie, gestructureerd op 
twee niveaus. 
 
Dienst en referte:  FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/3/7 
 
Brugge, 11 oktober 2005 
 
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 betreffende 
de richtlijnen die moeten gevolgd worden in het raam van de indeplaatsstelling van het Secretariaat 
van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 2005 (blz. 43381 t.e.m blz. 
43384). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
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71. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 29 september 
2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
Brugge, 20 oktober 2005. 
 
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. 29 
september 2005 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 SEPTEMBER 2005 
 
1. De provincieraad heeft de tweede begrotingswijziging voor het dienstjaar 2005 goedgekeurd. 
2. De provincieraad heeft de wijziging van het provinciaal subsidiereglement van 27 juni 2002 

(gewijzigd op 26 juni 2003) inzake toelagen aan politieke vertegenwoordigingen in de 
provincieraad van West-Vlaanderen goedgekeurd. 

3. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Transbeton Devooght 
te Wingene voorlopig vastgesteld. 

4. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Joris Ide te Wingene 
voorlopig vastgesteld. 

5. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Degroote - terraplant 
te Wingene voorlopig vastgesteld. 

6. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Sadef te Hooglede-
Gits voorlopig vastgesteld. 

7. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Turbo's Hoet 
Sleyhage te Hooglede-Gits voorlopig vastgesteld. 

8. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Unic Design te 
Meulebeke voorlopig vastgesteld. 

9. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Vergro te Meulebeke 
voorlopig vastgesteld. 

10. De provincieraad heeft het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Voeders Degrave te 
Staden voorlopig vastgesteld. 

11. De provincieraad heeft de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen enerzijds en het 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsvernieuwing Oostende en de nv Exploitatie Kursaal Oostende 
anderzijds, met betrekking tot de return voor de investeringstoelage voor de restauratie van 
het Casinokursaal van Oostende goedgekeurd. 

12. De provincieraad heeft het kunstenreglement van de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd. 
13. De provincieraad heeft het voorstel van materie waaromtrent voor 2005 tussen de provincie 

West-Vlaanderen en het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) een bijkomende 
beheersovereenkomst zal afgesloten worden principieel goedgekeurd. 

14. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor het 
bouwen van een waterspaarbekken langs de Roobeek, onbevaarbare waterloop van 2de 
categorie te Ardooie, met als raming 772.591,98 euro (BTW incl.) goedgekeurd. 
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15. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
aanleg van een fietspad op de gedesaffecteerde spoorweg Ieper-Kortemark "Vrijbosroute", vak 
Staden – De Geite (Hooglede), met raming ten bedrage van 301.501,58 euro (incl. BTW) 
goedgekeurd. 

16. De provincieraad heeft het ontwerp en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
renovatie hoofdgebouw (incl. conciërgewoning): lot ruwbouw, lot verwarming en sanitair, lot 
elektriciteit, POVLT te Rumbeke-Beitem, met raming ten bedrage van ofwel 1.997.777,42 euro 
(BTW incl.), ofwel 2.049.202,42 euro (BTW incl.) voor het totale project goedgekeurd. 

17. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) voor de 
aankoop van circa 100 stuks IT-apparatuur voor de provinciale diensten, met raming ten 
bedrage van 150.000,00 euro (incl. BTW) goedgekeurd. 

18. De provincieraad heeft mevrouw Els Vermeersch op proef benoemd tot adjunct-adviseur 
(wetenschappelijk medewerker) ten behoeve van het PMMK. 

19. De provincieraad heeft de heer Jürgen Peuteman op proef benoemd tot industrieel ingenieur 
(veiligheidscoördinator) ten behoeve van de dienst COOP. 

20. De provincieraad heeft de heer Lennart Vanquickenborne op proef benoemd tot technisch 
deskundige ten behoeve van het POVLT. 

21. De provincieraad heeft de verlenging van de aanstelling van de heer Rik Samyn tot 
waarnemend directeur ten behoeve van de dienst EEG goedgekeurd. 

 
 
72. PLP 38 bis betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van 

de politiezones. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/4/5 
 
Brugge, 11 oktober 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Ministeriële Omzendbrief PLP 38 bis 
betreffende het afsluiten van de jaarrekeningen 2002, 2003 en 2004 van de politiezones. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2005 (blz. 43595). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
73. Omzendbrief BA-2005/05 van 2 september 2005 
 
Dienst en referte : Vl.Gem.I.2.2005.AZP/361 
 
Brugge, 21 okotber 2005 
 
Ter kennisgeving aan: 
 

 De voorzitter en de leden van de bestendige deputatie 
 de colleges van burgemeester en schepenen 
 de voorzitters van de OCMW’s 
 de voorzitters van de beheerscomités van de OCMW-ziekenhuizen 
 de voorzitters van de interlokale samenwerkingsverbanden 
 de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome verzorgingsinstellingen 
 de voorzitters van de verenigingen van OCMW’s 
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 de voorzitters van de raden van bestuur van de autonome gemeentebedrijven en 
provinciebedrijven 

 
Ik geef u kennis van de omzendbrief BA-2005/05 van 2 september 2005 van de Vlaamse minister 
van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, Marino Keulen. 
 
De omzendbrief handelt over het actieplan om in alle lokale en regionale besturen meer 
stageplaatsen te voorzien en bezoldigde werkervaringsplaatsen te creëren in het schooljaar 2005-
2006. De omzendbrief heeft als bijlage een modelbesluit dat de besturen kunnen gebruiken. 
 
De tekst van de omzendbrief is te vinden op volgend adres 
 
www.binnenland.vlaanderen.be/regelgeving/omzend.htm  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
74. Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst 2006 - reglement 
 
Dienst en referte: Cultuur – 05/IX/E-1 
 
Brugge, 21 okotber 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
Hierna deel ik u de tekst mee van het reglement van de Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst 
van de Provincie West-Vlaanderen 2006, vastgesteld door de bestendige deputatie in zitting van 1 
september 2005 § 305 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
Artikel 1 
Wedstrijd 
De Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen looft een Vierjaarlijkse Prijs 
voor Beeldende Kunst uit. Deze Prijs heeft tot doel de hedendaagse beeldende kunst te stimuleren, 
de ontwikkeling ervan te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven. 
Artikel 2 
Beeldende kunst 
De Prijs is bestemd voor alle hedendaagse plastische uitdrukkingsvormen: tekenkunst, grafiek, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, film, video, multimedia, mixed media...  
Artikel 3 
Prijs 
De Prijs bedraagt 2.500,00 EUR. Aanvullend kunnen nog premies toegekend worden; voor jong 
talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld bedraagt 
12.396,00 EUR. 
Artikel 4 
Deelnemer 
Alle personen die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen: 
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 a.1. in West-Vlaanderen geboren zijn of 
a.2. op 1 januari 2006 ten minste vijf jaar wettig in de provincie West-Vlaanderen 
gedomicilieerd zijn; 

 teams (samenwerkende kunstenaars) schrijven in als groep van fysieke personen maar 
laten zich voor de prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet 
aan a.1 of a.2; 

 de Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie West-Vlaanderen nog niet als 
laureaat gewonnen hebben. 

Artikel 5 
Taal 
De voertaal van de wedstrijd en de inzendingen is het Nederlands. 
Artikel 6 
Aanvragen deelnemingsformulieren 
aanvragen: de deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in het Provinciehuis Boeverbos, dienst 
Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (tel 050 40 35 49,  
fax 050 40 31 05, wendy.leplae@west-vlaanderen.be) 
uiterste datum aanvragen deelnemingsformulieren: 24 februari 2006 
Artikel 7 
Terugsturen deelnemingsformulieren  
De deelnemingsformulieren met de identiteit van de deelnemer dienen op straffe van nietigheid 
uiterlijk op 17 maart 2006 volledig ingevuld in tweevoud teruggestuurd te worden naar het 
Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Brugge (Sint-Andries), samen met in één exemplaar:  

 het curriculum vitae  
 b.1 een fotokopie van de identiteitskaart 

of  
b.2 een verklaring van de burgemeester met vermelding van de datum sinds wanneer de 
deelnemer wettig in West-Vlaanderen gedomicilieerd is. 

De poststempel van de datum van verzending van deze formulieren is daarbij bepalend. 
Artikel 8 
Geldige deelneming 
Kort nà 17 maart 2006 ontvangt de deelnemer van het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, 
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries), één exemplaar van zijn 
deelnemingsformulieren terug (zie art.7) met de bevestiging dat hij/zij geldig is ingeschreven voor 
deelneming. 
Er is geen deelnemingsgeld verschuldigd. 
Artikel 9 
Samenstelling deelnemingsdossier  
a) In het deelnemingsdossier stelt de deelnemer minimum 4 en maximum 10 eigen, recente werken 
voor aan de hand van beeldmateriaal. Minimum de helft van de voorgestelde werken mogen niet 
eerder bekroond zijn in een wedstrijd voor beeldende kunst op regionaal, federaal of internationaal 
niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de 
deelnemingsformulieren). 
Onder eigen werken wordt verstaan: werken die de deelnemer zelf heeft gemaakt. 
Met recente werken wordt bedoeld tussen 1/01/2002 en 1/01/2006 gemaakt. 
b) Het deelnemingsdossier bestaat uit: 

 het deelnemingsformulier dat in één exemplaar werd teruggestuurd kort na 17 maart 2006 
(art. 8); 

 identificatiegegevens per werk: de titel, het realisatiejaar, de afmetingen, de techniek en 
een korte duidingstekst;  

 beeldmateriaal per werk (hetzij foto, dia, video-opname VHS, cd-rom met prints of op een 
andere visuele drager)  

De jury kan uiteraard maar belangstelling opbrengen voor duidelijk (beeld)materiaal. 
Artikel 10 
Inzenden deelnemingsdossier 
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Het inzenden van het deelnemingsdossier gebeurt op straffe van nietigheid aangetekend per post 
uiterlijk op maandag 10 april 2006 naar het Provinciehuis Boeverbos, dienst Cultuur, t.a.v. 
mevrouw Wendy Leplae, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). De poststempel 
van de datum van verzending is daarbij bepalend. 
Artikel 11 
 Jurering  
Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering: 

 laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 10); 
 deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in art. 9 a) en b) 

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de deelnemingsdossiers. Eventueel kan, op 
voorstel van de jury, een tweede selectieronde georganiseerd worden. Hiervoor dienen de 
geselecteerde deelnemers op een nader te bepalen plaats en datum hun werk binnen te brengen. 
Artikel 12 
Juryleden 
De jury bestaat uit vijf leden aangesteld door de Bestendige Deputatie. Het secretariaat wordt 
waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas bekend 
gemaakt na afloop van de Prijs. 
Artikel 13 
Verzekering en transport 
De deelnemer zorgt eventueel zelf voor een verzekering van zijn/haar dossier. Het inzenden en het 
terugsturen van het dossier gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de deelnemer.  
De provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
beschadigingen, verlies of diefstal van het ingezonden dossier. 
Artikel 14 
Uitslag 
De volledige uitslag van de Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie West-
Vlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de Bestendige Deputatie 
schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers. 
De identiteit van de niet-geselecteerde deelnemers wordt niet publiek bekend gemaakt.  
Artikel 15 
Terugbezorgen deelnemingsdossier  
Het volledige deelnemingsdossier van de laureaat, premiewinnaars en/of geselecteerden wordt 
eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. 
Alle niet geselecteerde dossiers blijven eigendom van de deelnemers. Ze zullen door de Provincie 
West-Vlaanderen aangetekend teruggestuurd worden. 
Artikel 16 
Reproductierecht 
De Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht voor op één of meer plaatsen een 
tentoonstelling te organiseren met de door de jury geselecteerde inzendingen. De modaliteiten 
hiertoe worden bepaald door de Bestendige Deputatie, op voorstel van de jury.  
De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle 
publicaties in verband met deze Prijs. 
Artikel 17 
Discussie 
De uitslag van de Prijs, bekrachtigd door de Bestendige Deputatie, is onherroepelijk. 
Alle eventuele discussiegevallen die niet in het reglement zijn opgenomen, zullen beslecht worden 
door de Bestendige Deputatie, zo nodig na advies van de jury. 
Artikel 18 
Instemming 
Het deelnemen aan de Vierjaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst van de Provincie West-Vlaanderen 
impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te 
onderwerpen aan de beslissingen van de Bestendige Deputatie en af te zien van elke 
rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  18  van 10 november 2005 
 
 
75.  Omzendbrief BA-2005/06 betreffende het openbaar bod van Suez op 

Electrabelaandelen. 14 oktober 2005. 
76. Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen. 
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75. Omzendbrief BA-2005/06 betreffende het openbaar bod van Suez op 
Electrabelaandelen. 14 oktober 2005. 
 
Dienst en referte : Vl. Gem. II/1/05/990 
 
Brugge, 24 oktober 2005 
 
Aan de colleges van burgemeester en schepenen 
 
Geacht college, 
 
Op verzoek van de Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
vraag ik uw aandacht voor de omzendbrief BA-2005/6 van 14 oktober 2005 betreffende het 
openbaar bod van Suez op Electrabelaandelen. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul Breyne 
 

Omzendbrief 
 
 

    Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap   
Administratie Binnenlandse Aangelegenheden 
Afdeling Gemeenten, OCMW’s en Provincies  
Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL   
BA-2005/06 
 Tel. (02)553 40 03 - Fax (02)553 40 02 
 E-mail: binnenland-financies@vlaanderen.be 

  
Aan de heren Provinciegouverneurs    
 
Ter kennisgeving aan de colleges van burgemeester en schepenen    
 

Brussel 14 oktober 2005    
 
Betreft :Openbaar bod van Suez op ElectrabelaandelenOmzendbrief BA-2005/06  
 
Omzendbrief 
 
1. Inleiding 
Op 9 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur van Suez het openbaar bod op de aandelen 
Electrabel gelanceerd. 
 
De Vlaamse gemeenten, die via hun financieringsintercommunales over een participatie van 2,79 % 
in Electrabel beschikken, worden nu verzocht zich uit te spreken over het bod van Suez, dat deels 
uit cash en deels uit Suez-aandelen bestaat. Deze Electrabelaandelen vertegenwoordigen een 
brutowaarde van ongeveer 637,7 miljoen euro. 
 
2. Strategische beslissing voor de gemeenten 
De voorgenomen operatie is van bijzonder belang voor het strategisch beleid van de gemeenten. Ik 
ga er dan ook van uit dat de gemeenten en de betrokken verenigingen zich bij het nemen van hun 
beslissing grondig en tijdig zullen laten informeren. 
Het komt mij niet toe een evaluatie te maken van de opportuniteit van het overnamebod en de 
eventuele verkoop van Electrabelaandelen. De gemeentelijke autonomie is in deze principieel. 
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In onderling overleg met de andere gewestregeringen en de federale regering evenwel, en dit om te 
vermijden dat de gemeenten met aandelen Electrabel blijven zitten die niet meer op de beurs 
kunnen verhandeld worden, raad ik de Vlaamse gemeenten ten zeerste aan om in te gaan op het 
bod van Suez op Electrabelaandelen en de Suezaandelen op zijn minst voor een korte termijn aan 
te houden. 
 
3. Besteding van de opbrengst  
Ik raad de betrokken gemeenten aan om de opbrengst die vrijkomt door in te gaan op het 
overnameaanbod van Suez op de Electrabelaandelen toe te wijzen enerzijds aan de schuldafbouw 
van de financieringsintercommunales en anderzijds om een grotere participatie te nemen in Elia en 
Fluxys, met name ter versterking van de participatie van de publieke sector in beide bedrijven.  
Daarenboven wens ik de gemeenten ook aan te sporen om de eventuele opbrengsten bij voorkeur 
ook te gebruiken om tegemoet te komen aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 15 juni 2001 met betrekking tot de distributienetbeheerders voor elektriciteit, 
waardoor de gemengde netbeheerders tegen september 2006 nog voor ten hoogste 30 % in 
handen mogen zijn van producenten of leveranciers van elektriciteit. Daarnaast is ook de 
ontwikkeling van REG-initiatieven sterk aanbevolen. 
Voor zover bepaalde gemeenten toch oordelen maximaal gebruik te willen maken van hun 
gemeentelijke autonomie, met andere woorden een andere besteding van de opbrengst voorzien 
dan deze hierboven vermeld, kan ik u meedelen dat ik mijn administratie opdracht heb gegeven er 
strikt op toe te zien dat deze opbrengst enkel en alleen in buitengewone dienst kan besteed worden 
– en dit enkel en alleen voor duurzame investeringen – en geenszins mag aangewend worden in de 
gewone begroting. De aanleg van pensioenreserves is in deze een mogelijke piste. 
Ik verzoek u, mijnheer de Gouverneur, de gemeentebesturen kennis te geven van deze 
omzendbrief via publicatie in het bestuursmemoriaal. 
 
Ik zend alle gemeentebesturen rechtstreeks een afschrift van deze brief. 
 
Marino Keulen 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, 
Stedenbeleid, Wonen en Inburgering 
 
 
76. Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Dienst Cultuur  2005/C IX/Kunsten-A 
 
Brugge, 7 november 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing dd. 29 september 2005 van de Provincieraad van West-Vlaanderen houdende het 
kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen. Dit reglement wordt van kracht op 1 januari 
2006. 
  
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost        (get.) Paul BREYNE 
 

Kunstenreglement van de Provincie West-Vlaanderen 
 
De provincieraad van West-Vlaanderen 

 Overwegende dat de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de 
kunstensector wil consolideren en verder stimuleren door subsidies te verlenen aan 
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organisaties voor de beoefening, de bevordering en de verspreiding van de kunsten in West-
Vlaanderen; 

 Rekening houdend met artikel 10 van het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het 
Cultuurpact; 

 Gelet op de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 Gelet op art. 4 van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de 

aanwending van sommige subsidies; 
 Gelet op het provinciaal reglement van 19.12.96, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de 

controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers; 

 Rekeninghoudend met de conclusies van het Omegarapport van 20 maart 2000; 
 Rekening houdend met het advies van de stuurgroep culturele projecten (d.d. 2 maart 2005 

en 14 april 2005) en van de adviescommissies voor beeldende kunst (d.d. 17 mei 2005), 
letteren en taal (d.d. 5 juli 2005), muziek (d.d. 2 juni 2005) en podiumkunsten (d.d. 13 mei 
2005); 

 
Op voorstel van de bestendige deputatie; 
besluit: 

 
Hoofdstuk I- doelstelling 
Artikel 1 
Met dit reglement wil de Provincie West-Vlaanderen de kwaliteitsvolle werking in de kunstensector 
consolideren en verder stimuleren. 
Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 
kredieten, kan de Bestendige Deputatie subsidies verlenen voor de beoefening, de bevordering en 
de verspreiding van de kunsten in West-Vlaanderen.  

 
Hoofdstuk 2 - begripsomschrijving 
Artikel 2 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: organisaties of initiatieven of individuele kunstenaars 
die door de aard van de activiteiten (receptief en/of productief) en van de algemene organisatie 
blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak, zowel op artistiek inhoudelijk als op zakelijk vlak. 
Organisaties, initiatieven of individuele kunstenaars worden hierna organisatie genoemd. 
Artikel 3: Soorten 
Hoofdstuk 3 – Soorten subsidies 
Artikel 3 
Binnen dit reglement zijn er vier soorten subsidies: 
§ 1 Convenantsubsidie 
Een convenantsubsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-Vlaanderen 
erkend is als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen. Met de kunstenambassadeur 
wordt een convenant afgesloten voor een periode van vier jaar. 
§ 2 Structurele subsidie 
Een structurele subsidie wordt toegekend aan een organisatie die door de Provincie West-
Vlaanderen erkend is als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. De structurele 
subsidie aan de kunstenorganisatie wordt jaarlijks toegekend op basis van de activiteiten in het 
voorbije kalenderjaar. 
§ 3 Projectsubsidie 
Een projectsubsidie is een subsidie die betrekking heeft op een in tijd en in ruimte afgebakend 
initiatief, zowel inhoudelijk als financieel als qua personeel. Voor een identiek project kan aan 
dezelfde organisatie slechts driemaal een projectsubsidie worden toegekend. 
§ 4 Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
Een Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is een forfaitaire subsidie. De organisatie die een 
nationale/internationale wedstrijd uitschrijft voor de beoefening en de bevordering van de kunsten, 
kan deze ‘Prijs’ aanvragen. Deze Prijs is bestemd voor een van de laureaten van bedoelde 
nationale/internationale wedstrijd.  
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Artikel 4: Toepassingsgebied 
Hoofdstuk 4 - Toepassingsgebied 
Artikel 4 
Voor deze subsidies komen in aanmerking: 
§ 1 Organisaties voor beeldende kunsten 
Hieronder vallen onder meer: 

 de organisaties voor beeldende kunsten die publieksgerichte initiatieven ontwikkelen binnen 
het veld van de beeldende kunsten: architectuur, beeldende kunst, kunstambachten, 
vormgeving, film, en/of audiovisuele kunsten; 

 de organisaties voor beeldende kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten 
(beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of in groep 
leert omgaan met de beeldende kunsten; 

 tijdschriften en publicaties i.v.m. beeldende kunsten.  
§ 2 Organisaties voor letterkunde  
Hieronder vallen onder meer: 

 de organisaties voor letterkunde en voor taal die publieksgerichte initiatieven ontwikkelen 
binnen het veld van de Nederlandse letteren en taal; 

 de organisaties voor letterkunde en voor taal die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of 
in groep leert omgaan met letterkunde en/of taal; 

 de organisaties die niet-gepubliceerd literair en/of taalkundig werk willen uitgeven; 
 tijdschriften en publicaties i.v.m. letterkunde en i.v.m. taal. 

§ 3 Organisaties voor muziek 
Hieronder vallen onder meer: 

 de organisaties die instrumentale en/of vocale muziek (re)creëren; 
 de concertorganisaties die regelmatig concerten organiseren en de festivalorganisaties die 

zich toeleggen op het organiseren, binnen een welbepaalde tijdspanne, van muzikale 
manifestaties; 

 de organisaties voor muziek die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten (beoefening, 
beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of in groep leert omgaan 
met muziek; 

 tijdschriften, publicaties en opnames i.v.m. muziek. 
§ 4 Organisaties voor de podiumkunsten 
Hieronder vallen onder meer: 

 de organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst die zich toeleggen op het 
teksttheater; 

 de organisaties voor dans waarbij het bewegen van het menselijk lichaam de belangrijkste 
uitdrukkingsvorm is en de organisaties voor muziektheater waarbij muziek, in hoofdzaak live 
uitgevoerd, met theatrale vormen verbonden wordt; 

 de organisaties voor podiumkunsten die als kerntaak educatieve activiteiten opzetten 
(beoefening, beleving, wetenschap,  
geschiedenis …) waarbij men individueel en/of in groep leert omgaan met podiumkunsten; 

 tijdschriften en publicaties i.v.m. podiumkunsten. 
§ 5 Organisaties voor multidisciplinaire kunsten 
Hieronder vallen onder meer: 

 de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die publieksgericht initiatieven ontwikkelen 
met ten minste twee verschillende kunstenmateries op een gelijkwaardige wijze; als 
kunstenmateries komen alle hierboven vermelde disciplines in aanmerking; 

 de kunstencentra die op een continue wijze publieksgerichte initiatieven organiseren voor 
diverse kunstenmateries;  

 de organisaties voor multidisciplinaire kunsten die als kerntaak educatieve activiteiten 
opzetten (beoefening, beleving, wetenschap, geschiedenis …) waarbij men individueel en/of 
in groep leert omgaan met ten minste twee verschillende kunstenmateries; 

 de tijdschriften en publicaties i.v.m. multidisciplinaire kunsten (over ten minste twee 
verschillende kunstmateries). 
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Hoofdstuk 5 – Algemene voorwaarden 
Artikel 5 
§ 1 Om in aanmerking te komen voor subsidies, moet de organisatie voldoen aan alle volgende 
algemene voorwaarden: 

a. een feitelijke vereniging of een vereniging zonder winstoogmerk zijn en opgericht zijn met 
als hoofddoel het kunstleven in (West-)Vlaanderen te beoefenen, te bevorderen, te 
verspreiden of een individueel kunstenaar zijn; 

b. de (hoofd)activiteit waarvoor de organisatie een subsidie aanvraagt moet zich afspelen 
binnen het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen of er worden gecreëerd en/of 
gerealiseerd en als dusdanig een meerwaarde betekenen voor de Provincie West-
Vlaanderen; 

c. de controle van de Provincie West-Vlaanderen aanvaarden op zowel de inhoud als de 
uitwerking van de activiteiten; 

d. een boekhouding hebben zodat het provinciebestuur de besteding van de provinciale 
subsidie kan controleren.  

§ 2 Volgende initiatieven komen niet in aanmerking: initiatieven die  
 van louter lokaal belang zijn; 
 als hobbywerking beschouwd kunnen worden; 
 georganiseerd worden door of voor een commerciële organisatie of commerciële doeleinden 

nastreven;  
 georganiseerd worden door of voor onderwijsinstellingen; 
 georganiseerd worden door of voor musea; 
 georganiseerd worden door of voor overheidsinstellingen (uitzondering Prijs van de Provincie 

West-Vlaanderen) 
 door de Provincie West-Vlaanderen worden gesubsidieerd op basis van andere provinciale 

reglementen of waarvoor specifieke kredieten zijn ingeschreven op de begroting van de 
Provincie West-Vlaanderen; 

 
Hoofdstuk 6 – Specifieke voorwaarden 
Artikel 6 
Specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor convenantsubsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning: 
Om in aanmerking te komen voor een convenantsubsidie, moet de organisatie erkend zijn door de 
Provincie West-Vlaanderen als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen. 
Om in aanmerking te komen voor de titel kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen 
moet de organisatie nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar bestaan en hierbij een uitzonderlijke, professionele en aantoonbare 
kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen; 

b. een kunstenkoploper zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. toonaangevend zijn binnen zijn discipline(s); 
d. blijk geven van een algehele professionaliteit; 
e. een vaste waarde zijn en tezelfdertijd een open ingesteldheid vertonen t.o.v. nieuwe 

tendensen; 
f. zowel binnen de provincie West-Vlaanderen als erbuiten een dusdanig niveau en een 

dusdanige uitstraling hebben, dat de organisatie zich zelfs op internationaal vlak als 
vaandeldrager van het culturele leven van West-Vlaanderen kan bewijzen; 

g. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel dossier 
kunnen voorleggen waaruit een verdere, uiterst kwaliteitsvolle werking blijkt in de 
eerstkomende vier jaar. 

§ 2 Criteria voor convenantsubsidie: 
De grootte van de convenantsubsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

 kwaliteit van de organisatie: van belang zijn 
- ervaring en reputatie 
- profilering en (langetermijn)visie 

positionering in het veld 
- samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 
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 kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
- professionele kwaliteit 
- element creatie 
- innoverend en experimenteel karakter  
- onontgonnen materies 
- blinde vlekken in het kunstenlandschap 

 budget: van belang zijn 
- begroting  
- verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
- financiële haalbaarheid 
- budgetbeheer  

 publiek: van belang zijn 
- publiekswerving 
- nieuwe doelgroepen 
- aandacht voor jongeren 
- communicatie 
- promotie 
- spreiding over de provincieA 

Artikel 7 
Specifieke voorwaarden voor erkenning en criteria voor structurele subsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor erkenning 
Om in aanmerking te komen voor een structurele subsidie, moet de organisatie erkend zijn door de 
Provincie West-Vlaanderen als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen. 
Om in aanmerking te komen voor erkenning, moet de organisatie nog voldoen aan alle volgende 
specifieke basisvoorwaarden: 

a. ten minste drie jaar zelfstandig bestaan en hierbij een continue, aantoonbare, kwaliteitsvolle 
kunstenwerking hebben ontplooid binnen de provincie West-Vlaanderen; 

b. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
c. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
d. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-

Vlaanderen kunnen aantonen; 
e. minimaal een regionale impact en uitstraling realiseren; 
f. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en 

financieel dossier voor het eerstkomende jaar kunnen voorleggen.rit 
§ 2 Criteria voor structurele subsidie: 
De grootte van de structurele subsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

 kwaliteit van de organisatie: van belang zijn 
- ervaring en reputatie 
- professionaliteit 
- profilering en (langetermijn)visie 
- positionering in het veld 
- samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 

 kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
- artistieke kwaliteit 
- element creatie 
- innoverend en experimenteel karakter  
- onontgonnen materies 
- blinde vlekken in het kunstenlandschap 

 budget: van belang zijn 
- begroting  
- verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
- financiële haalbaarheid 
- budgetbeheer  

 publiek: van belang zijn 
- publiekswerving 
- nieuwe doelgroepen 
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- aandacht voor jongeren 
- communicatie 
- promotie 
- spreiding over de provincie 

Artikel 8 
Specifieke voorwaarden en criteria voor projectsubsidie 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor projectsubsidie: 
Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie, moet de organisatie nog voldoen aan 
alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. betekenisvol zijn, hetzij als (re)creator, hetzij als organisator of beide; 
b. blijk geven van een kwaliteitsvolle aanpak; 
c. een duidelijke meerwaarde en profilering voor het kunstenleven in de provincie West-

Vlaanderen kunnen aantonen;  
d. minimaal een regionale impact en uitstraling kunnen realiseren; 
e. een degelijk uitgewerkt en gemotiveerd organisatorisch, artistiek en financieel 

projectdossier kunnen voorleggen. 
§ 2 Criteria voor projectsubsidie: 
De grootte van de structurele subsidie is afhankelijk van de mate waarin aan volgende criteria 
beantwoord wordt: 

 kwaliteit van de organisatie: van belang zijn 
- ervaring en reputatie 
- professionaliteit 
- huidige profilering en visie 
- positionering in het veld 
- samenwerkingsverbanden met andere (culturele) actoren 

 kwaliteit van het inhoudelijke concept/product: van belang zijn: 
- artistieke kwaliteit 
- element creatie 
- innoverend en experimenteel karakter  
- onontgonnen materies 
- blinde vlekken in het kunstenlandschap 

 budget: van belang zijn 
- begroting  
- verhouding eigen middelen, andere subsidies, sponsoring 
- financiële haalbaarheid 
- budgetbeheer  

 publiek: van belang zijn 
- publiekswerving 
- nieuwe doelgroepen 
- aandacht voor jongeren 
- communicatie 
- promotie 
- spreiding over de provincie 

Artikel 9 
Specifieke voorwaarden en criteria voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
§ 1 Specifieke voorwaarden voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen: 
Om in aanmerking te komen voor een ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ moet de organisatie 
nog voldoen aan alle volgende specifieke basisvoorwaarden: 

a. de Provincie West-Vlaanderen uitnodigen voor de jurering en voor de prijsuitreiking, 
zodat zij zich eventueel kan laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde; 

b. de titel ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ expliciet gebruiken en vermelden in alle 
drukwerk met betrekking tot de wedstrijd. 

Deze ‘Prijs’ kan gecombineerd worden met een structurele of projectsubsidie binnen dit reglement. 
§ 2 Criteria voor de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
De grootte van de Prijs van de Provincie West-Vlaanderen is afhankelijk van de mate waarin aan 
volgende criteria beantwoord wordt:  
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 (meer)waarde voor de Provincie West-Vlaanderen 
 renommee van de wedstrijd 
 ervaring van de organisatie 
 grootte van de beschikbare prijzenpot voor deze wedstrijd 

 
Hoofdstuk 10 – Subsidieaanvraag, procedure en afhandeling 
Artikel 10 
Stap 1: Samenstellen van het aanvraagdossier 
Een volledig dossier bestaat uit het volledig ingevulde provinciale subsidieaanvraagformulier, 
aangevuld met de gevraagde bewijsstukken.  
Iedere aanvraag tot erkenning en/of de subsidie in het kader van dit kunstenreglement moet 
gebeuren met dit formulier. 
Dit formulier kan aangevraagd worden bij de provinciale dienst Cultuur, Koning Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries of gedownload van www.west-vlaanderen.be/kunsten  
In dit formulier worden o.m. volgende zaken gevraagd: 

 voor welke erkenning of subsidie de organisatie een aanvraag indient; 
 inlichtingen i.v.m. de organisatie (naam, doelstelling, statuten, samenstelling dagelijks 

bestuur, identificatie van het secretariaat, rekeningnummer enz.); 
 inhoudelijke uiteenzetting/motivering van de werking/initiatief/project; 
 gegevens i.v.m. de financiële repercussies (gedetailleerde begroting in inkomsten en 

uitgaven); 
 eventueel ook informatie i.v.m. vroegere werking (activiteitenverslagen, goedgekeurde 

rekeningen inkomsten en uitgaven, het aangevulde formulier over de reservevorming met 
de gevraagde bewijsstukken enz.); 

 bewijsstukken, zoals publicaties of ander relevant drukwerk. 
Stap 2: Indienen van het aanvraagdossier 
Alle subsidieaanvragen dienen gericht te worden aan: 
Provinciehuis Boeverbos, Dienst Cultuur, Afdeling Kunsten, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-
Andries.  
Aanvraag voor erkenning als kunstenambassadeur en convenantsubsidie indienen: 

 voor de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen: voor 1 april 
van het vorige kalenderjaar; 

 voor de jaarlijkse convenantsubsidie: voor 1 april van het huidige kalenderjaar.  
Aanvraag voor erkenning als kunstenorganisatie en structurele subsidie indienen: 

 voor de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen: voor 1 
december van het vorige kalenderjaar;  

 voor de jaarlijkse structurele subsidie voor 1 april van het huidige kalenderjaar. 
Aanvraag voor projectsubsidie indienen: 

 voor 1 december van het jaar voor het kalenderjaar waarin het project plaatsvindt. 
Uitzondering voor niet-gepubliceerd literair en/of taalkundig werk:  

 voor 1 december als de publicatie gepland is in de periode januari – juni van het volgende 
kalenderjaar; 

 voor 1 april als de publicatie gepland is in de periode juli - december van het huidige 
kalenderjaar. 

Aanvraag voor Prijs van de Provincie West-Vlaanderen indienen: 
 zes maanden voor het uitschrijven van de wedstrijd. 

Er is een overgangsregeling voor erkenningen en subsidies voor het werkingsjaar 2006 (zie art. 
14). 
Stap 3: Administratieve controle 
Alle subsidieaanvragen worden door de dienst Cultuur gecontroleerd: 

 beantwoordt de organisatie aan de algemene voorwaarden? 
 zijn de gevraagde bewijsstukken als afrekening, begroting enz. toegevoegd? 
 is er voldoende inhoudelijk informatie, zodat de bevoegde commissie het dossier kan 

beoordelen? 
De provinciale administratie stuurt aan alle organisaties binnen de 14 dagen een ontvangstmelding. 
Ontbrekende of bijkomend opgevraagde informatie dient de dienst Cultuur te bereiken binnen de 14 
dagen nà het versturen van de ontvangstmelding. 
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Stap 4: Adviezen door de bevoegde commissies 
Alle subsidieaanvragen worden voor advies voorgelegd aan de bevoegde commissies van de 
Provinciale Raad voor Cultuur: 

 Provinciale Adviescommissie voor Beeldende Kunst 
 Provinciale Adviescommissie voor Taal en Letteren 
 Provinciale Adviescommissie voor Muziek 
 Provinciale Adviescommissie voor Podiumkunsten 
 Provinciale Adviescommissie voor Multidisciplinaire Kunsten 

Zij zijn respectievelijk bevoegd voor de materies beeldende kunsten, letteren en taal, muziek, 
podiumkunsten en multidisciplinaire kunsten. 
Convenantsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

 de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen; 
 de inhoud van de convenantteksten (opdrachten/realisaties en/of return in ruil 

voor de convenantsubsidie); 
 de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  
 de jaarlijkse controle op het vervullen van de opdrachten/realisaties en/of 

return in ruil voor de convenantsubsidie. 
Structurele subsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

 de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen; 
 de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria  

Projectsubsidie 
De bevoegde commissies formuleren een advies voor: 

 de waarde van het project; 
 de grootte van de subsidie in verhouding tot het belang van de criteria.  

Uitzondering: voor de advisering van de aanvragen voor niet-gepubliceerd literair en/of taalkundig 
werk stelt de commissie Taal en Letteren een lijst met lectoren samen. Elke aanvraag wordt 
voorgelegd aan drie lectoren. 
Stap 5: Beslissing door de Bestendige Deputatie 
Convenantsubsidie 
De Bestendige Deputatie verleent de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-
Vlaanderen. Zij kan ook de erkenning opheffen. Tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
kunstenambassadeur wordt een convenant afgesloten voor een periode van vier jaar, waarin 
bepaald wordt welke opdrachten/realisaties en/of return de organisatie uitvoert in ruil voor de 
convenantsubsidie. 
Structurele subsidie 
De Bestendige Deputatie verleent de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-
Vlaanderen. De erkenning blijft geldig tot de Bestendige Deputatie, nà advies van de bevoegde 
commissie, de erkenning opheft. 
De Bestendige Deputatie bepaalt elk jaar opnieuw de grootte van de structurele subsidie. 
Projectsubsidie 
De Bestendige Deputatie bepaalt de grootte van de projectsubsidies. 
Prijs van de Provincie West-Vlaanderen 
De Bestendige Deputatie beslist over de toekenning en het bedrag van deze Prijs van de Provincie 
West-Vlaanderen. 
Het bedrag van de ‘Prijs van de Provincie West-Vlaanderen’ kan het bedrag van de laureaat van de 
Provinciale Prijzen uitgeschreven door de Provincie West-Vlaanderen niet overschrijden. 
Elke beslissing van de Bestendige Deputatie wordt schriftelijk meegedeeld (eventueel met een 
subsidiebesluit als bijlage). 
Stap 6: Provinciale herkenbaarheid en return 
In het subsidiebesluit en/of de convenant staan ook de specifieke vereisten met betrekking tot de 
return. Deze vereisten worden bepaald door de Bestendige Deputatie conform het Provinciaal 
reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie d.d. 12 
mei 2005 en latere wijzigingen. 
Stap 7:Uitbetaling van de toegekende subsidie 
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Samen met de schriftelijke mededeling van de Bestendige Deputatie wordt opdracht gegeven tot 
uitbetaling van de toegekende subsidie. De provinciale subsidie wordt uitbetaald door een 
overschrijving op de post- of bankrekening van de subsidiënt, overeenkomstig de gedragsregels 
van de provinciale comptabiliteit. 
Bij een convenantsubsidie en bij een structurele subsidie is het provinciaal reglement van 19 
december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de controle op de toekenning en de aanwending 
van subsidies en op het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers van toepassing. 
Bij een projectsubsidie is de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 
en de aanwending van sommige subsidies van toepassing.Bij een projectsubsidie gelijk of hoger dan 
1250,00 EUR geschiedt de uitbetaling in twee termijnen (60 % voorschot en 40 % saldo). Het saldo 
kan pas uitbetaald worden als enerzijds de eigen inhoudelijke eindevaluatie en de eindafrekening 
binnen vier maanden na afloop van het project werden ingediend en anderzijds het project een 
gunstige evaluatie kreeg van de bevoegde commissie. Het principe van de tekortsubsidiëring is ook 
van toepassing.  
 
Hoofdstuk 11 – Slotbepalingen 
Artikel 11 
Controle  
De organisatie verbindt er zich toe de subsidie uitsluitend en integraal aan te wenden waarvoor ze 
bestemd is. 
Indien blijkt dat door de organisatie onjuiste gegevens werden verstrekt of indien de voorwaarden 
van dit reglement niet werden nageleefd, kan de Bestendige Deputatie de subsidie schorsen, 
intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk inclusief het eventueel uitgekeerde voorschot). 
Artikel 12 
Wijzigingen 
Als de gegevens die bij de subsidieaanvraag werden verstrekt, veranderd zijn (bv. ook het niet of 
gedeeltelijk plaatsvinden van de geplande initiatieven) brengt de organisatie het provinciebestuur 
daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte. 
Artikel 13 
Uitzondering 
De Bestendige Deputatie beslist in alle gevallen die niet geregeld zijn in dit reglement, eventueel na 
advies van de de bevoegde commissie. 
De Bestendige Deputatie kan, als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, opheffing 
verlenen van sommige voorwaarden en bepalingen van dit reglement. De organisatie moet daartoe 
een gemotiveerd verzoek indienen bij de Provincie West-Vlaanderen. 
Artikel 14 
Overgangsregeling 
De overgangsregeling is van toepassing voor het indienen van een subsidieaanvraagdossier voor de 
subsidie 2006. 

 Aanvraag voor erkenning als kunstenambassadeur en convenantsubsidie indienen: 
 voor de erkenning als kunstenambassadeur van de Provincie West-Vlaanderen: voor 1 april 

2006; 
 voor de jaarlijkse convenantsubsidie: voor 1 april 2006.  

Aanvraag voor erkenning als kunstenorganisatie en structurele subsidie indienen: 
 voor de erkenning als kunstenorganisatie van de Provincie West-Vlaanderen: voor 1 april 

2006;  
 voor de jaarlijkse structurele subsidie voor 1 april 2006. 

Aanvraag voor projectsubsidie indienen: 
 voor 1 april 2006 als het project plaatsvindt in 2006. 

Uitzondering voor niet-gepubliceerd literair en/of taalkundig werk:  
 voor 1 april als de publicatie gepland is in de periode januari – juni van het huidige 

kalenderjaar; 
 voor 1 juni als de publicatie gepland is in de periode juli - december van het huidige 

kalenderjaar. 
Aanvraag voor Prijs van de Provincie West-Vlaanderen indienen: 

 zes maanden voor het uitschrijven van de wedstrijd. 
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Artikel 15 
Inwerkingtreding 
Het reglement treedt in werking op 1 januari 2006 en vervangt alle vroegere reglementen en 
subsidiemodaliteiten i.v.m. het kunstenbeleid van de Provincie West-Vlaanderen nl.: 

 Provinciaal reglement betreffende de provinciale erkenning en de subsidiëring van 
verenigingen die de beoefening en de verspreiding van de beeldende kunst, toegepaste 
kunst enz. bevorderen, gevestigd in West-Vlaanderen (d.d. 19 juni 1990); 

 Provinciaal reglement voor de subsidiëring van verenigingen die de verspreiding en de 
promotie van de niet-commerciële professionele film bevorderen in West-Vlaanderen (d.d. 
30 januari 2003); 

 Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen, tijdschriften, 
projecten en/of auteurs die de letterkunde en/of de taalzorg bevorderen in West-Vlaanderen 
(d.d. 27 juni 1996); 

 Provinciaal reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van de professionele 
organisaties voor podiumkunsten in West-Vlaanderen (d.d. 30 juni 1994); 

 Provinciaal reglement voor de subsidiëring van culturele projecten in West-Vlaanderen (d.d. 
4 oktober 2001); 

 Provinciaal reglement voor de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor 
multidisciplinaire kunst in West-Vlaanderen (d.d. 4 oktober 2001). 

 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
(get.) Hilaire OST      (get.) Jean DE BETHUNE 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  19  van  22 november 2005 
 
 
 
77. Vaststelling 1e boekhoudtechnische Begrotingswijziging 2005 (2de wijziging). 
78.  Vaststelling 2de Begrotingswijziging 2005 (3de wijziging). 
79.  Vaststelling Provinciebegroting Dienstjaar 2006. 
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77. Vaststelling 1e boekhoudtechnische Begrotingswijziging 2005 (2de wijziging). 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2005/472.1 T 
 
Brugge, 21 november 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissing van de Provincieraad dd. 30 juni 2005, houdende vaststelling van de eerste 
begrotingstechnische wijziging voor het dienstjaar 2005.  
Het Rekenhof formuleerde in haar brief van 15 juni 2005 “dat het geen opmerkingen formuleert”. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
 
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget 
 
78. Vaststelling 2de Begrotingswijziging 2005 (3de wijziging). 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2005/472.2  
 
Brugge, 21 november 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissing van de Provincieraad dd. 30 juni 2005, houdende vaststelling van de tweede 
begrotingswijziging voor het dienstjaar 2005.  
Het Rekenhof formuleerde in haar brief van 13 september 2005 “dat het geen opmerkingen 
formuleert”. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  BREYNE 
 
 
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget 
 
79. Vaststelling Provinciebegroting Dienstjaar 2006. 
 
Dienst en referte : FINANCIEN Nr. 2006/472.1  
Brugge, 10.11.2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissing van de Provincieraad dd. 27 oktober 2005, houdende vaststelling van de begroting voor 
het dienstjaar 2006.  
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Publicatie van de provinciebeleidsnota 2006 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 
 
> de begroting 2006 (PDF) 
> de bijlagen (PDF) 
> de beleidsnota (PDF) 
> financiële meerjarenplanning 2006-2009 (PDF) 
 

http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Pages/begroting2006.aspx
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Documents/bestuur_regio/begroting/2006/2006_bijlagen.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Documents/bestuur_regio/begroting/2006/2006_beleidsnota.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provinciebestuur/meerjarenplan_budget/Documents/bestuur_regio/begroting/2006/2006_meerjarenplan.pdf
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Inhoud Bestuursmemoriaal  20  van 8 december 2005 
 
80. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 oktober 

2005, voortgezet op 20, 25 en 27 oktober 2005 en 8 november 2005. 
81. Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 

119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende 
diverse bepalingen. 

82. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 november 
2005. 

83. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de 
aansluiting van een gemeentelijk netwerk op het provinciaal extranet (P-net). 
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80. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 18 oktober 
2005, voortgezet op 20, 25 en 27 oktober 2005 en 8 november 2005. 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 24 november 2005. 
 
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. 18 
oktober 2005, voortgezet op 20, 25 en 27 oktober 2005 en 8 november 2005 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 2005 

 
 

1. De provincieraad heeft kennis genomen 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. 

2. De provincieraad heeft kennis genomen van het provinciaal milieujaarprogramma 2006. 
3. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Spiere-Helkijn definitief vastgesteld. 
4. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem definitief vastgesteld. 
5. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Menen definitief vastgesteld. 
6. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Poperinge definitief vastgesteld. 
7. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Ieper definitief vastgesteld. 
8. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Lo-Reninge definitief vastgesteld. 
9. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Wulpen definitief vastgesteld. 
10. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Ledegem/Wevelgem definitief vastgesteld. 
11. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

rioolwaterzuiveringsinstallatie Tielt definitief vastgesteld. 
12. De provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Westfro te Staden voorlopig 

vastgesteld. 
13. De provincieraad heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf 

Jonckvansteen nv te Zonnebeke voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
14. De provincieraad heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan koninklijke golf club 

Oostende in De Haan voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 
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LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

20 NOVEMBER 2005 
(Voortzetting van provincieraad van 18 november 2005) 

 
15. De provincieraad heeft kennis genomen van de begroting 2006, de rekening 2004 en het 

definitief activiteitenverslag 2004 en het voorlopig activiteitenverslag van het eerste 
semester van 2005 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer. 

16. De provincieraad heeft kennis genomen van het provinciaal jaarprogramma 2006 ruimtelijke 
ordening. 

 
LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 

27 NOVEMBER 2005 
(Voortzetting van provincieraad van 18, 20 en 25 november 2005) 

 
17. De provincieraad heeft de heffing voor het aanslagjaar 2006 van provinciale opcentiemen op 

de onroerende voorheffing goedgekeurd. 
18. De provincieraad heeft de algemene bepalingen van toepassing voor de verschillende 

provinciale belastingverordeningen, met uitzondering van deze op de jachtverloven en 
jachtvergunningen vastgesteld. 

19. De provincieraad heeft de heffing van een algemene provinciebelasting voor het aanslagjaar 
2006 goedgekeurd. 

20. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op bedrijven voor het 
aanslagjaar 2005 goedgekeurd. 

21. De provincieraad heeft de heffing van een provinciebelasting op jachtverloven en 
jachtvergunningen voor het aanslagjaar 2006 goedgekeurd. 

22. De provincieraad heeft akte genomen van het financieel verslag 2004 en de actuariële studie 
2005 van het pensioenfonds Ethias. 

23. De provincieraad heeft het provinciaal begrotingsontwerp 2006 goedgekeurd. 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
8 NOVEMBER 2005 

(Voortzetting van provincieraad van 18, 20, 25 en 27 oktober 2005) 
 

24. De provincieraad heeft het 1ste bijvoegsel bij de pensioenverzekeringsovereenkomst met 
Ethias betreffende de pensioenen van de provinciale ambtenaren en mandatarissen 
goedgekeurd. 

25. De provincieraad heeft de jaarrekening voor het dienstjaar 2003 van de provincie West-
Vlaanderen goedgekeurd. 

26. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het verwerven van 1ha 13a 95ca grond ter 
uitbreiding van het provinciedomein Wolvenhof te Izegem, mits de prijs van 45.580,00 euro. 

27. De provincieraad heeft machtiging verleend tot verwerving van 3ha 43a 45ca grond ter 
uitbreiding van het provinciedomein De Gavers te Harelbeke-Deerlijk alsook voor de 
doorgang van een mountainbikepad, mits de prijs van 103.035,00 euro. 

28. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (algemene offerteaanvraag) voor het 
scannen en georefereren van de Atlas der Buurtwegen met inbegrip van de wijzigingen, met 
raming ten bedrage van 278.300,00 euro (BTW incl.) goedgekeurd. 

29. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
opdracht voor het vernieuwen van de hoogspanningscabine in het PMMK – Oostende – lot 
elektrische installatie, met raming ten bedrage van 137.282,80 euro (BTW incl.) 
goedgekeurd. 

30. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
waterbeheersingswerken aan de Devebeek, onbevaarbare waterloop van 2de categorie te 
Pittem, met raming ten bedrage van 449.456,92 euro (BTW incl.) goedgekeurd. 

31. De provincieraad heeft het ontwerp van de gunningswijze (4 loten) voor het verbouwen van 
het inkomgeheel, het sanitair op het gelijkvloers en de stookruimte in het provinciehuis 
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Abdijbeke te Sint-Andries/Brugge, met een geraamd bedrag van 833.965,42 euro (BTW 
incl.) goedgekeurd. 

32. De provincieraad heeft het "Strategisch Beleidsplan GIS West II" en de 
"Samenwerkingsovereenkomst GIS West II" voor de jaren 2005-2010 goedgekeurd. 

33. De provincieraad heeft mevrouw Marianne Van Loocke bevorderd tot de graad van 
administratief medewerker ten behoeve van de dienst EEG. 

34. De provincieraad heeft de toekenning van wijziging van vaste benoeming (bevordering tot 
hogere weddenschaal) voor een halftijdse betrekking van mevrouw Mieke Windey in het 
ambt van opvoeder aan de afdeling met volledig leerplan aan het PTI te Kortrijk 
goedgekeurd. 

35. De provincieraad heeft de heer Gerdi Degrave bevorderd tot de graad van technisch 
medewerker (dagelijkse leiding domein) ten behoeve van de Groendienst. 

36. De provincieraad heeft de heer Dominique Clapéron bevorderd tot de graad van technisch 
medewerker (dagelijkse leiding domein) ten behoeve van de Groendienst. 

37. De provincieraad heeft de heer Paul Wittevrongel-Liefooghe bevorderd tot de graad van 
technisch medewerker (dagelijkse leiding domein) ten behoeve van de Groendienst. 

 
 
81. Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 
119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse 
bepalingen. 
 
Dienst en referte: FDOH Politionele Veiligheid       DPV/LDR/2005/OB/1/13 
 
Brugge, 30 november 2005 
 
Aan de dames en heren burgemeester, 
Aan de heren directeur - coördinator 
 
Ik ben zo vrij uw bijzondere aandacht te vragen voor de Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg 
verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet 
van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen. 
 
Deze werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2005 (blz. 50666 t.e.m blz. 
50673). 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Gouverneur 
(get.) Paul  Breyne 
 
 
82. Lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 november 
2005 
 
Dienst en referte: Griffie 
 
Brugge, 8 december 2005. 
 
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 
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dd. 22 februari 1995, de lijst van de besluiten van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 24 
november 2005 ter kennis te brengen. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
De provinciegriffier, De gouverneur, 
(get.) Hilaire Ost (get.) Paul Breyne 
 
 
 

LIJST BESLUITEN GOEDGEKEURD IN PROVINCIERAAD VAN 
24 NOVEMBER 2005 

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

samenwerkingsverband Leiedal op 29 november 2005 aangeduid en het stemgedrag van 
deze vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

2. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
samenwerkingsverband WVI op 7 december 2005 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

3. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
samenwerkingsverband WIV op 15 december 2005 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

4. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 
van het samenwerkingsverband WVEM op 19 december 2005 aangeduid en het stemgedrag 
van deze vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

5. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
samenwerkingsverband Gaselwest op 21 december 2005 aangeduid en het stemgedrag van 
deze vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

6. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
samenwerkingsverband IKWV op 22 december 2005 aangeduid en het stemgedrag van deze 
vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

7. De provincieraad heeft een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het 
samenwerkingsverband IMEWO op 23 december 2005 aangeduid en het stemgedrag van 
deze vertegenwoordiger met betrekking tot de voorgestelde agendapunten bepaald. 

8. De provincieraad heeft het provinciaal reglement betreffende tegemoetkoming in de kosten 
van de omkadering van arbeidszorgprojecten in West-Vlaanderen gewijzigd. 

9. De provincieraad heeft de statuten van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen (POM) goedgekeurd. 

10. De provincieraad heeft de tweede technische begrotingswijziging 2005 goedgekeurd. 
11. De provincieraad heeft het ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Veurne-

Ambacht (vroeger Kasteelstraat genaamd) te Nieuwpoort voorlopig vastgesteld. 
12. De provincieraad heeft het provinciaal reglement van 31 oktober 1996 houdende de 

toekenning van infrastructuurtoelagen voor aankoop, nieuwbouw, verbouwings- en 
uitrustingswerken aan voorzieningen/diensten voor personen met een handicap gewijzigd. 

13. De provincieraad heeft het jaarplan provinciaal jeugdwerkbeleid 2006 goedgekeurd. 
14. De provincieraad heeft delegatie verleend aan de bestendige deputatie voor het dienstjaar 

2006 voor bepaalde beslissingen inzake overheidsopdrachten. 
15. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in concessie geven van gronden gelegen 

in de provinciedomeinen "De Palingbeek" te Ieper en "Wallemote-Wolvenhof" te Izegem met 
het oog op de aanplanting van hoogstamboomgaarden voor de productie van biologisch 
fruitsap. 

16. De provincieraad heeft machtiging verleend tot het in erfpacht geven van gronden met erop 
staande gebouwen, gelegen te Brugge (Sint-Michiels), te Hooglede (Gits) en te Izegem 
(Emelgem), aan de vzw "Provinciale dienstverleningscentra voor personen met een handicap 
West-Vlaanderen", ter vervanging van de lopende erfpachtovereenkomsten tussen de 
Provincie enerzijds en de vzw's "De Waaiberg" en "Ons Erf" anderzijds. 
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17. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
restauratie van de west- en zuidgevel transept van de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge 
(fase 3B), met raming ten bedrage van 660.681,70 euro (BTW incl.) goedgekeurd. 

18. De provincieraad heeft het beste en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure) van de 
opdracht van levering en plaatsing van een warmtekrachtkoppeling ten behoeve van het 
demonstratieproject van de vergistingsinstallatie in het POVLT, met een raming van 
90.000,00 euro, excl. BTW, goedgekeurd. 

19. De provincieraad heeft het bestek en de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
aanleg van een fietspad op de gedesaffecteerde spoorweg Ieper-Kortemark "Vrijbosroute", 
vak De Geite (Hooglede) – Kortemark met raming ten bedrage van 242.794,70 euro, incl. 
BTW, goedgekeurd. 

20. De provincieraad heeft het ontwerp van de gunningswijze (openbare aanbesteding) voor de 
aanleg infrastructuur centraal parkgedeelte domein Sterrebos te Roeselare, met raming ten 
bedrage van 83.817,64 euro (BTW incl.) voor het deel 1 ten laste van de Provincie en 
147.753,91 euro (BTW incl.) voor het deel 2 ten laste van vzw Kasteel van Rumbeke 
goedgekeurd. 

21. De provincieraad heeft de heer Mehdi Ouagagui benoemd tot geschoold arbeider (chauffeur) 
op proef ten behoeve van de Huishoudelijke Dienst. 

22. De provincieraad heeft de heer Stijn De Wulf benoemd tot industrieel ingenieur 
(energiecoördinator) op proef bij de dienst Gebouwen. 

23. De provincieraad heeft mevrouw Liesbeth De Muer benoemd tot adjunct-adviseur 
(ruimtelijke planning) op proef bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. 

24. De provincieraad heeft mevrouw Els Demeestere benoemd tot adjunct-adviseur (ruimtelijke 
planning) op proef bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. 

25. De provincieraad heeft de heer Bart Verbeke benoemd tot adjunct-adviseur (ruimtelijke 
planning) op proef bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. 

26. De provincieraad heeft de heer Steven Hoornaert benoemd tot adjunct-adviseur (ruimtelijke 
planning) op proef bij de dienst Ruimtelijke Planning en Mobiliteit. 

 
 
83. Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de aansluiting 
van een gemeentelijk netwerk op het provinciaal extranet (P-net) 
 
Dienst en referte : Datawarehousing 2005/PNET/01 
 
Brugge, 6 december 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne Heren, 
In uitvoering van artikel 117 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad, de 
beslissing dd. 30 juni 2005 van de Provincieraad van West-Vlaanderen houdende het Provinciaal 
reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de aansluiting van een gemeentelijk 
netwerk op het provinciaal extranet (P-net).  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost        (get.) Paul Breyne 
 
 

Provinciaal reglement betreffende het toekennen van een subsidie voor de aansluiting 
van een gemeentelijk netwerk op het provinciaal extranet (P-net) 

 
De provincieraad van West-Vlaanderen 

 Overwegende dat de provinciale overheid groot belang hecht aan de samenwerking tussen 
alle bestuurslagen en de uitbouw van de noodzakelijke architectuur voor de uitwisseling van 
elektronisch dienstenverkeer; 
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 Overwegende het beleidsprogramma 2001-2006 “Respect voor West-Vlaanderen” waarin 
wordt gesteld dat het provinciebestuur  zijn rol als intermediair bestuur kan bevestigen door 
de uitbouw van een digitaal provinciaal netwerk als onderdeel van een heel fijnmazig 
overheidsnetwerk en door de organisatie en het beheer van de informatiedoorstroming en 
de dossiervorming met oog op één-loket-functie en interbestuurlijke processen; 

 Overwegende dat de provinciale overheid ook de uitbouw en het gebruik van een beveiligd 
digitaal netwerk voor E-government-verkeer met de gemeenten wil stimuleren door het 
toekennen van een provinciale subsidie; 

 Gelet op de principiële beslissing van de deputatie in zitting van 20/02/2003 om te starten 
met de uitbouw van een beveiligd digitaal netwerk voor E-government-verkeer met de 
gemeenten uit de provincie ten behoeve van de E-government in Vlaanderen; 

 Gelet op de beleidsnota "GIS-West 2000" die door de provincieraad op 27/01/2000 werd 
goedgekeurd; 

 Gelet op het Phoenix Master Project Plan dat door de provincieraad op 28/04/2005 werd 
goedgekeurd; 

 Gelet op de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen; 

 Gelet op de Provinciewet, inzonderheid de artikelen 65 en 85; 
 Gelet op de kredieten voorzien onder art. 139/50-640-050 van de begroting van 2005; 

op voorstel van de Bestendige Deputatie; 
besluit: 
Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 

 Gemeentelijk netwerk: intern netwerk voor de gemeentelijke diensten; 
 Het provinciale Extranet (P-net) : Beveiligd netwerk gebaseerd op breedband 

internettechnologie waarop de provincie haar diensten aanbiedt; 
 De ontvangstdatum : de vaste datum waarbij het aanvraagformulier ingediend wordt bij het 

provinciebestuur. 
Artikel 2 
Voorwerp van de subsidie 
De provincie verleent een subsidie aan de gemeenten in de provincie West-Vlaanderen voor de 
aansluiting van het gemeentelijk netwerk op het P-net onder de voorwaarden vastgesteld in dit 
besluit en binnen de perken van de daartoe op de begroting ingeschreven en beschikbare kredieten. 
Artikel 3 
Voorwaarden om de subsidie te bekomen 

 Het gemeentelijk netwerk moet aangesloten zijn op het P-net; 
 Deze aansluiting moet gerealiseerd worden door middel van een breedbandverbinding; 
 Het administratieve gedeelte van de gemeentelijke openbare bibliotheek moet geïntegreerd 

zijn in het gemeentelijk netwerk; 
 De subsidie wordt uitbetaald op voorwaarde dat er voldaan is aan alle technische 

voorwaarden zoals vastgesteld door de Bestendige Deputatie; 
 De begunstigde van deze subsidie moet voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in het 

reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie; 
 De subsidie kan slechts éénmaal per jaar aangevraagd worden voor dezelfde gemeente; 
 De ontvangstdatum van de subsidieaanvraag is uiterlijk 31 oktober van het betrokken jaar, 

subsidieaanvragen voor het lopende jaar, met een ontvangstdatum nà 31 oktober zijn niet 
meer ontvankelijk. 

Artikel 4 
Bedrag van de subsidie 

 Het bedrag van de premie is afhankelijk van het inwonersaantal (zoals vastgelegd door het 
NIS) en wordt vastgesteld op: 

- 90 €/maand voor gemeenten met minder dan 10.000 inwoners; 
- 110 €/maand voor gemeenten met meer dan 10.000 en minder dan 30.000 

inwoners; 
- 140 €/maand voor gemeenten met meer dan 30.000 inwoners; 

 De subsidie wordt uitgekeerd tot 31/12/2007, een verlenging van deze termijn maakt het 
voorwerp uit van een nieuwe provincieraadsbeslissing. 
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Artikel 5 
Toekenning en controlemaatregelen 

 Alle aanvragen tot het bekomen van premies worden schriftelijk gericht aan de Bestendige 
Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold 
IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries op formulieren die kunnen bekomen worden op 
bovengenoemd adres; 
De aanvraag moet vergezeld zijn van de ingevulde technische fiche zoals ze door de 
Bestendige Deputatie werd vastgelegd; 

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

 De Bestendige Deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen 
die niet voorzien zijn in dit reglement; 

 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; 

 De subsidie moet integraal aangewend worden voor het realiseren en/of in stand houden 
en/of gebruiken van de aansluiting van het gemeentelijk netwerk op het P-net; 

 De subsidie wordt éénmaal per jaar uitgekeerd door storting op de post- of bankrekening 
van de gemeente; 

 De subsidie kan geheel of gedeeltelijk door de Bestendige Deputatie worden teruggevorderd 
indien onjuiste gegevens zijn verstrekt en/of indien een of meer voorwaarden niet zijn 
nageleefd. 

Artikel 6 
Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 01/01/2005. 
 
De Provinciegriffier      De Voorzitter 
(get.) Hilaire Ost      (get.) Jean de Bethune 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  21 van 12 december 2005 
 
84. Neerlegging rekeningen dienstjaar  2003 provincie West-Vlaanderen. 
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84. Neerlegging rekeningen dienstjaar  2003 provincie West-Vlaanderen 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2005/rek 2003  
 
Brugge, 12 december 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
neerlegging van de rekeningen van de provincie West-Vlaanderen over het dienstjaar 2003 n.a.v. 
de goedkeuring door de  Provincieraad in zitting van 8 november 2005.  
De rekeningen liggen ter inzage van eenieder op de dienst Financiën van de Provincie gedurende 
een periode van één maand.  
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
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Inhoud Bestuursmemoriaal  van 22  van  22  december 2005 
 
85. Vaststelling 2de boekhoudtechnische Begrotingswijziging 2005 (4de wijziging) 
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85. Vaststelling 2de boekhoudtechnische Begrotingswijziging 2005 (4de wijziging) 
 
Dienst en referte : Financiën – budget : Nr. 2005/472.2 T 
 
Brugge, 12 december 2005 
 
Mevrouwen, 
Mijne heren, 
 
In uitvoering van artikel 68 van de Provinciewet wordt bekendgemaakt in het Provincieblad : de 
beslissing van de Provincieraad dd. 24 november 2005, houdende vaststelling van de tweede 
boekhoudtechnische wijziging (4de begrotingswijziging) voor het dienstjaar 2005.  
Het Rekenhof deelt mee in haar brief van 3 november 2005 “dat het ten gronde geen opmerkingen 
formuleert”. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
De Provinciegriffier        De Gouverneur 
(get.) Hilaire Ost           (get.) Paul  Breyne 
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