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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 1   — 26 januari 2015 

 

1. Vaststelling van de 3de wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

4 november 2014, met verderzetting op 25, 26 en 27 november en 4 december. 

 

3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

22 december 2014. 

 

4. Impulsreglement houdende de toekenning van een  projectsubsidie aan 

initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn. 

 

5. Provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie van woningen 

ingehuurd door sociaal verhuurkantoren. 

 

6. Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van onderwijsinstellingen, 

initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen i.h.k.v. een 

bezoek aan herinneringsplaatsen in West-Vlaanderen. 
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1. Vaststelling van de 3de wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2014-03 

 

VASTSTELLING 3de WIJZIGING BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 25 september 2014 houdende 

vaststelling van de derde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 2014-

2019. 

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2014 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2014/03)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

• het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

• het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

• het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

• het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

• het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de vaststelling van 

het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014; 

• het advies van het managementteam; 

• het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

• het voorstel van de deputatie (dd. 4 september 2014). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2014/03). 
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Brugge, 25 september 2014 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

BW 2014-03 – overzicht 

 

 

 

2. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

4 november 2014, met verderzetting op 25, 26 en 27 november en 4 december. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 4 november 2014 (met 

verderzetting op 25, 26, 27 november en 4 december) ter kennis te brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier  De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 04/11/2014 (met 

verderzetting op 25, 26 en 27 november en 4 december) 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 04 december 2014 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Vaststellen van het budget 2015 en het meerjarenplan 2014-2019 

 

2. Vaststellen van de belastingsverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 

2015 

 

3 Vaststellen van de belastingsverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven 

voor 2015  

 

4. Vaststellen van de belastingsverordening inzake de provinciebelasting op tweede 

verblijven voor 2015 

 

5. Vaststellen van de belastingsverordening op jachtverloven en jachtvergunningen voor 

2015 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2014-03.pdf
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6. Vaststellen van de heffing van 355 opcentiemen op de onroerende voorheffing  

voor 2015 

 

7. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van Leiedal op 11 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten- (AZF-com) 

 

8. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van 

WIV op 16 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten-(AZF-com) 

 

9. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van WVI op 17 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten 

 

10. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV op 

17 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde 

agendapunten 

 

11. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van IMOG op 16 december 2014 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten 

 

12. Goedkeuren van het  budget 2015 van Westtoer apb 

 

13. Definitief vaststellen van het PRUP Regionaal bedrijventerrein Staatsbaan (Kortemark) 

 

14. Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en vzw Huis 

van het Nederlands 

 

15. Kennisnemen van het budget 2015 van INAGRO VZW 

 

16. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: restauratie van gevels en daken van het kasteel op het Provinciaal 

domein Tillegem met een raming ten bedrage van € 591.976,80 (excl. BTW)  

 

17. Verlenen van machtiging tot verkoop aan het Vlaams Gewest via akte minnelijke 

onteigening van een strook  gelegen deels in het provinciedomein Ijzerboomgaard te 

Diksmuide en deels op de oude spoorwegbedding Frontzate. 

 

18. Kennisnemen van het budget 2015 van de POM West-Vlaanderen 

 

19. Goedkeuren van het  budget 2015 en meerjarenplan 2015-19 van Monumentenwacht 

West-Vlaanderen apb 

 

20. Definitief vaststellen van het PRUP Drie Grachten Houthulst 

 

 

3. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

22 december 2014. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
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Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 december 2014  ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier  De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/12/2014 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. maandag 22 december 2014 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Definitief vaststellen PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat (Wielsbeke en 

Oostrozebeke) 

 

2. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: aanleg kunstgrassportveld in het Provinciaal Technisch Instituut 

(tuinbouwschool) te Kortrijk met raming ten bedrage van 205.260 euro excl. BTW 

 

3. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken in het kader van de uitbouw van het Vlaams Huis van de Voeding - 2e 

fase houdende de inrichting van de verdieping 1 B en upgrading van de bestaande situatie op 

de verdieping 1 A - lot ruwbouw, technieken en afwerking met een totale raming van 

1.070.608,46 € excl. btw 

 

 4. Goedkeuren samenwerkingsovereenkomst 2015-2018 tussen de provincie West-

Vlaanderen en TUA West 

 

5. Goedkeuren van de wijziging van het provinciaal reglement houdende de toekenning 

van een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale domeinen welzijn 

 

6. Goedkeuring van de lijst van organisaties waarin de provincie West-Vlaanderen 

deelneemt of waarin de provincie West-Vlaanderen zich laat vertegenwoordigen en van 

organisaties waarvoor deze deelname of vertegenwoordiging wordt stopgezet 

 

7. Goedkeuren van een vijfde wijziging van het budget 2014 

 

8. Goedkeuren van de aanpassing van het organiek reglement van de Provinciale 

Minaraad  

 

9. Opheffen van subsidiereglementen tot vaststelling van de subsidie-artikels 

‘ondersteuning van lokale besturen voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ en 

‘ondersteuning van vrijwilligerswerking voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ 
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10. Voorlopig vaststellen van het ontwerp provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Solitaire 

Vakantiewoningen - Interfluvium 

 

11. Goedkeuren van de wijzigingen van de rechtspositieregeling niet-onderwijzend 

provinciepersoneel 

 

12. Goedkeuren van de regeling externe personeelsmobiliteit niet-onderwijzend 

provinciepersoneel 

 

13. Goedkeuren wijziging arbeidsreglement niet-onderwijzend provinciepersoneel 

 

14. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor het uitbreiden van het 

provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

 

15. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie 

van woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren 

 

16. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van 

onderwijsinstellingen, initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen 

i.h.k.v. een bezoek aan herinneringsplaatsen in West-Vlaanderen 

 

17. Definitieve aanvaarding van de schenking door het provinciebestuur van een selectie 

uit de collectie Landbouwmuseum Leiedal vzw 

 

18. Beëindigen van het protocolakkoord van het provinciaal coördinatieoverleg van de 

West-Vlaamse Logo's en vervanging van de samenwerking West-Vlaamse Logo's d.m.v. 

periodiek coördinatie overleg op informele basis 

 

19. Aktename samenvattend verslag regiocommissies dd. 22 oktober, 5 november en 5 

december 2014 

 

20. Aannemen van een MOTIE i.v.m. besparing op subsidies RESOCS van de heren Gunter 

Pertry en Christof Dejaegher 

 

 

4. Impulsreglement houdende de toekenning van een  projectsubsidie aan 

initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn. 

 

Dienst en referte: Welzijn 

 

Mevrouwen, 

Mijnheren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Provincieblad de beslissingen van 22/12/2014 van de provincieraad van West-Vlaanderen 

houdende goedkeuring wijziging van het provinciaal Reglement Houdende de toekenning van 

een projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen welzijn. 

 

Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website www.west-

vlaanderen.be/impuls of  via mail op het adres welzijn@west-vlaanderen.be 

 

Hoogachtend, 

   

Voor de provinciegriffier:      De gedeputeerde voor 

De directeur,        Cultuur en Welzijn, 

Patrick Delanoeye       Myriam Vanlerberghe 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET PROVINCIAAL 

IMPULSREGLEMENT HOUDENDE DE TOEKENNING VAN EEN  PROJECTSUBSIDIE AAN 

INITIATIEVEN BINNEN DE PROVINCIALE BELEIDSDOMEINEN WELZIJN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen:  

 

 het provinciedecreet 9/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid 

de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 

(vaststellen van provinciale reglementen) 

 het decreet van 15 mei 2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de 

provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 

 het decreet van 6/07/2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal 

jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 

 het bestuursakkoord tussen de Vlaamse regering en de provincie West-Vlaanderen, 

goedgekeurd in de Vlaamse Regering op 19/4/2013 en in de provincieraad op 

23/05/2013. 

 het Vlaams regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2019 dat o.a. bepaalt “De provincies 

oefenen niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit. … We integreren de provinciale 

opcentiemen op de onroerende voorheffing in de basisheffing en realiseren hierop een 

besparing.” 

 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige 

subsidies (artikel 4); 

 het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000 inzake de 

controle op de toekenning en aanwending van subsidies en op het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers; 

 het provinciaal reglement betreffende de provinciale herkenbaarheid van 13 mei 2008; 

 het Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een  projectsubsidie aan 

initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn van 23/5/2013 

 het voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

Het gewijzigd provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een  projectsubsidie 

aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdomeinen Welzijn van 23/05/2013 zoals in 

bijlage bij dit besluit gevoegd wordt goedgekeurd. 

 

Art. 2 

 

Het gewijzigd reglement vermeld in artikel 1 treedt in werking op 1/1/2015 en eindigt op 

31/12/2016. 

 

Art. 3 

 

Aanvragen, vóór 1 januari 2015 ingediend onder toepassing van dit provinciaal 

impulsreglement, zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van dat reglement, 

met dien verstande dat :  

§1. De in toepassing van dit subsidiereglement verleende toelagen in het licht van het Vlaams 

regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2018 voorwaardelijk gelden. Het Vlaams 

regeerakkoord bepaalt immers dat de provincies “de persoonsgebonden bevoegdheden 
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verliezen, net zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen op de onroerende 

voorheffing”. 

 

§2. Indien de provincie West-Vlaanderen ingevolge een beslissing van de Vlaamse overheid 

(decreet, besluit van de Vlaamse regering en/of ministerieel besluit) niet meer bevoegd is 

voor de beleidsdoelstelling waartoe dit subsidiereglement behoort en/of de financiële 

middelen ervoor werden overgeheveld naar Vlaanderen of één of meerdere gemeenten, dan 

zal de provincie hen, als rechtsopvolger, alsook de aanvrager,  inlichten over de subsidies die 

de provincie zich had voorgenomen om te betalen en de stopzetting van deze betaling.  

 

Brugge, 22 december 2014 

 

De provinciegriffier,      De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS      Eliane SPINCEMAILLE 

 

Bijlage: 

 

Provinciaal impulsreglement houdende de toekenning van een projectsubsidie aan initiatieven 

binnen de provinciale beleidsdoelstellingen Welzijn  

 

Zoals gewijzigd bij besluit van de Provincieraad van 22/12/2014 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 

Artikel 1 

 

De Provincie West-Vlaanderen kan onder de voorwaarden in dit reglement bepaald en binnen 

de perken van de daartoe op het actieplan voor projectsubsidie ingeschreven en beschikbare 

budgetenveloppe,  subsidies toekennen aan projecten die een stimulans betekenen voor het 

welzijnsbeleid in de provincie West-Vlaanderen.  

 

Hoofdstuk 2: Voorwaarden  

 

Artikel 2 

 

1. De aanvrager is: 

- een lokale instelling of een openbaar bestuur uit de provincie West-Vlaanderen 

- een feitelijke vereniging, een vzw of een samenwerkingsverband die een werking 

binnen de provincie West-Vlaanderen heeft of wil uitrollen (als het project wordt 

gestuurd vanuit een samenwerkingsverband wordt een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten en wordt duidelijk aangegeven wie als aanvrager optreedt) 

 

Commerciële organisaties, hogere overheden of natuurlijke personen kunnen geen 

aanvraag indienen binnen dit reglement.  

 

2. Waar moet het project zich op richten: 

- op minimum 1 van de volgende beleidsdoelstellingen 

o (Kinder-)armoede 

o Insluiting/inclusie 

o Vergrijzing 

o Wegwijzer 

o Betaalbaar en levenslang wonen 

o Gezondheid en preventie 

o Weerbaarheid/taboedoorbreking 

- het opzetten en/of in stand houden van overlegstructuren kan niet betoelaagd worden 

- het onderzoek naar de noden van het project kan ook niet betoelaagd worden 
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3. Het project moet plaatsvinden op West-Vlaams grondgebied. 

 

4. Het project kan een lokale realisatie,  bovenlokale realisatie of een  provinciale realisatie 

zijn. Indien het project een lokale realisatie is, dan is een samenwerking van verschillende 

sectoren vereist. De samenwerkingen worden vastgelegd in overeenkomsten. 

 

5. Een project kan ten vroegste starten na goedkeuring van het project door de deputatie en 

moet uiterlijk afgerond zijn tegen 1/9/2016. 

 

6. Financiële voorwaarden: 

- de aanvrager moet beschikken over een boekhouding zodat de provincie de besteding 

van de subsidie kan controleren 

- de aanvrager moet aantonen hoe het project de reguliere werking overstijgt 

- projecten mogen geen andere provinciale subsidies voor hetzelfde project ontvangen  

 

7. Bekendmaking resultaten 

De aanvrager moet duidelijk maken op welke wijze de resultaten van het project, ruim 

bekend zullen gemaakt worden en levert na afloop van de gesubsidieerde projectperiode 

hier ook het bewijs van. De kosten hiervoor kunnen niet extra gesubsidieerd worden. 

 

Hoofdstuk 3: Subsidie  

 

Artikel 3 

 

Een projectsubsidie bedraagt maximaal 60% van de kostprijs zoals opgenomen in de 

projectbegroting met een maximum van 150.000 euro. 

 

Artikel 4 

 

De projectsubsidie kan gebruikt worden voor  

- werkingskosten 

- en/of personeelskosten (enkel indien het personeel specifiek voor het project wordt 

aangesteld en met een maximum van 60.000 euro per voltijds equivalent, per 

personeelslid en per projectjaar) 

De projectsubsidie kan gebruikt worden voor investeringen als 

 de investering een duidelijke link heeft met de inhoud van het project 

 de investering opgenomen is in de oorspronkelijke projectbegroting 

 de investering afgeschreven worden 

De projectsubsidie kan niet gebruikt worden voor nieuwbouw, aankoop en groot onderhoud 

van onroerend goed. 

Enkel de kosten gemaakt na de startdatum zijn subsidieerbaar.  

 

Hoofdstuk 4: Procedure  

 

Artikel 5 

 

Wanneer indienen? 

Er zijn drie indiendata: 1 maart 2015, 1 september 2015 en 1 februari 2016. 

Hoe indienen? 

- Aan de hand van een ingevuld aanvraagformulier voorzien van alle verplichte bijlagen, 

opsturen van één schriftelijk exemplaar naar de deputatie van de Provincie West-

Vlaanderen, dienst Welzijn, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 

Sint-Andries én via één digitaal exemplaar op het mailadres: welzijn@west-

vlaanderen.be.  

Advisering 
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- Het advies houdt rekening met de waarde en de inhoud van het project en met 

volgende criteria: een aangetoonde noodzaak/behoefte, maatschappelijke indicatoren 

(wat wil men bereiken, welke doel streeft men na), gemeenschappelijke 

werkzaamheid/betrekken van actoren, vernieuwend, degelijke projectopbouw en 

duurzame fundering.  

- De adviescommissie bestaat uit minimum 12 externe deskundigen uit het welzijnsveld 

(geselecteerd uit de pool van externe deskundigen), interne deskundigen uit de 

provinciale administratie, een waarnemer per fractie (aangeduid door de 

provincieraad) en een voorzitter (aangeduid door de deputatie). Enkel de externe 

deskundigen hebben stemrecht. De secretaris is een medewerker van de Dienst 

Welzijn.  

- De keuze van de externe deskundigen wordt per adviesronde voorgelegd aan de 

deputatie ter goedkeuring. De pool van externe deskundigen wordt voorgelegd aan de 

deputatie indien deze wijzigt.  

Beslissing deputatie 

- Het definitief projectvoorstel wordt samen met het advies ter goedkeuring voorgelegd 

aan de deputatie.  

Ondersteuning en opvolging door de dienst Welzijn 

- De dienst Welzijn kan ondersteuning aanbieden  

o bij de opmaak van een projectdossier 

o bij het verdere verloop van goedgekeurde projecten  

o door het organiseren van uitwisselingstafels 

- De dienst Welzijn volgt de goedgekeurde projecten op 

o aan de hand van de jaarlijkse inhoudelijke en financiële verslagen 

o door mogelijke deelname aan overleg (indien een stuurgroep opgericht wordt, 

moet de dienst hierop uitgenodigd worden)  

 

Hoofdstuk 5: Uitbetaling  

 

Artikel 6 

 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt bij wijze van voorschot en saldo en op basis van de 

ingediende projectbegroting. 

 

Het voorschot bedraagt maximum 65 % van de totale subsidie en wordt pas uitbetaald: 

 na beslissing van de deputatie tot toekenning van de subsidie 

 na start van het project 

 

Het saldo van de subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van de vereiste bewijsstukken:  

1. een overzichtsstaat van alle uitgaven en alle inkomsten van het project;  

2. kopieën van facturen om alle gemaakte kosten te staven. Deze facturen moeten gedateerd 

zijn, de aanvrager als schuldenaar vermelden en duidelijk de kosten omschrijven. De facturen 

worden op papier en daarnaast zoveel als mogelijk ook elektronisch aangeleverd.  

3. het inhoudelijk en financieel verslag alsook de eindevaluatie 

4. het verslagformulier met betrekking tot het reglement inzake de provinciale 

herkenbaarheid.  

5. Het bewijs van bekendmaking resultaten (bepaling artikel 2 punt 7) 

Deze bewijsstukken moeten binnen de twee maanden na beëindiging van het project 

ingediend worden.  

Het principe van de tekortsubsidiëring is van toepassing. Het subsidiebedrag wordt berekend 

in twee fasen: eerst wordt op basis van de begrote kosten een principieel en maximaal 

subsidiebedrag vastgesteld. Na het project wordt op basis van de eindafrekening (met de 

reële en subsidiabele kosten en de reële inkomsten) het eigenlijke subsidiebedrag 

vastgesteld. Dit bedrag wordt beperkt tot het bedrag uit de eerste fase en tot het tekort op de 

projectbegroting. Eventueel teveel betaalde voorschotten kunnen worden teruggevorderd.  
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Hoofdstuk 6: Controle 

 

Artikel 7 

 

De projectsubsidie mag enkel gebruikt worden waarvoor ze toegekend is. De deputatie kan de 

subsidie schorsen, intrekken of terugvorderen (geheel of gedeeltelijk, inclusief het 

uitgekeerde voorschot) op basis van het jaarlijks inhoudelijk en financieel verslag.  

 

Artikel 8 

 

De aanvrager brengt het provinciebestuur op de hoogte als het project wordt stopgezet of 

inhoudelijk gewijzigd wordt.  

  

Artikel 9 

 

De deputatie kan bijkomende stukken opvragen of onderzoeken (laten) instellen voor het 

toekennen of uitbetalen van de projectsubsidie.  

 

Hoofdstuk 7: Overige bepalingen 

 

Artikel 10 

 

De deputatie doet uitspraak over betwistingen of gevallen die niet voorzien zijn in dit 

reglement.  

 

Hoofdstuk 8: overgangsbepalingen 

 

Artikel 11 

  

Aanvragen, vóór 1 januari 2015 ingediend onder toepassing van dit provinciaal 

impulsreglement, zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van dat reglement, 

met dien verstande dat :  

§1. De in toepassing van dit subsidiereglement verleende toelagen in het licht van het Vlaams 

regeerakkoord voor de legislatuur 2014-2018 voorwaardelijk gelden. Het Vlaams 

regeerakkoord bepaalt immers dat de provincies “de persoonsgebonden bevoegdheden 

verliezen, net zoals de mogelijkheid om opcentiemen te heffen op de onroerende 

voorheffing”. 

§2. Indien de provincie West-Vlaanderen ingevolge een beslissing van de Vlaamse overheid 

(decreet, besluit van de Vlaamse regering en/of ministerieel besluit) niet meer bevoegd is 

voor de beleidsdoelstelling waartoe dit subsidiereglement behoort en/of de financiële 

middelen ervoor werden overgeheveld naar Vlaanderen of één of meerdere gemeenten, 

dan zal de provincie hen, als rechtsopvolger, alsook de aanvrager,  inlichten over de 

subsidies die de provincie zich had voorgenomen om te betalen en de stopzetting van deze 

betaling. 

 

 

5. Provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie van woningen 

ingehuurd door sociaal verhuurkantoren. 

 

Mevrouwen, 

Mijnheren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Provincieblad de beslissingen van 22/12/2014 van de provincieraad van West-Vlaanderen 

houdende goedkeuring van het Provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie 

van woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren. 
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Voor nadere inlichtingen kun je terecht op de provinciale website www.west-

vlaanderen.be/welzijn of  via mail op het adres welzijn@west-vlaanderen.be 

 

Hoogachtend, 

 

Voor de provinciegriffier:      De gedeputeerde voor 

De directeur,        Cultuur en Welzijn, 

Patrick Delanoeye       Myriam Vanlerberghe 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL 

REGLEMENT BETREFFENDE EEN SUBSIDIE VOOR RENOVATIE VAN WONINGEN 

INGEHUURD DOOR SOCIAAL VERHUURKANTOREN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 De wet dd. 14/11/1983 betreffende de controle op de toekenning en de aanwending 

van sommige toelagen inzonderheid artikel 4 

 Het provinciedecreet 09/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29/06/2012 

 Het besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van de erkenning en 

subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren van 20/07/2012 
 Het provinciaal reglement betreffende een renovatiepremie voor woningen ingehuurd 

door sociaal verhuurkantoren van 18/12/2008 

 Het provinciaal reglement van 12/05/2005 betreffende een provinciale herkenbaarheid 

bij elke vorm van provinciale subsidie 

 Het voorstel van de deputatie 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 

 

Het provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie van woningen ingehuurd 

door sociaal verhuurkantoren van 18/12/2008 wordt opgeheven op 1 januari 2015. 

 

Artikel 2 

 

Het nieuwe provinciaal reglement betreffende een subsidie voor renovatie van woningen 

ingehuurd door sociaal verhuurkantoren, als bijlage bij dit besluit gevoegd, wordt 

goedgekeurd. 

 

Artikel 3 

 

Het reglement in artikel 2 treedt in werking op 01/01/2015 en eindigt op 31/12/2019. 

 

Bijlage: 

 

REGLEMENT BETREFFENDE EEN SUBSIDIE VOOR RENOVATIE VAN WONINGEN INGEHUURD 

DOOR SOCIAAL VERHUURKANTOREN 

 

Zoals goedgekeurd bij besluit van de Provincieraad van 22/12/2014 

 

Artikel 1: begripsomschrijving 
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Voor toepassing van dit artikel dient te worden verstaan onder : 

 

- aanvrager: Een door het Vlaams Gewest erkend sociaal verhuurkantoor (SVK) volgens het 

besluit van 20/07/2012 houdende bepaling van de erkenning en subsidievoorwaarden van 

sociale verhuurkantoren  

 

- woning: het in de Provincie West-Vlaanderen gelegen huis, appartement, studio of niet-

residentiële gebouw dat door aanvrager gehuurd is op de private huurmarkt, met het oog 

op sociale verhuring als hoofdverblijfplaats. 

 

- Een woongelegenheid: bedoeld om 1 huishouden te huisvesten 

 

- Woning op private huurmarkt: 

Het aanbod van gebouwen die geen eigendom zijn van een volgende rechtsvorm: 

 Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen, 

 Sociale huisvestingsmaatschappijen, 

 Vlaams woningfonds, 

 Gemeenten, 

 OCMW’s, 

 Sociale verhuurkantoren. 

 

- Hoofdverblijfplaats: de woning waar een gezin of alleenstaande effectief en gewoonlijk 

verblijft en op dat adres ingeschreven is in het bevolkingsregister, 

 

Artikel 2 

 

De Provincie verleent onder de bij dit besluit gestelde voorwaarden en binnen de perken van 

het goedgekeurde budget, een subsidie voor het renoveren, aanpassen of verbouwen van 

woningen die door een sociaal verhuurkantoor na de werken verhuurd worden als 

hoofdverblijfplaats.  

 

Artikel 3: voorwaarden 

 

1. De aanvraag wordt ingediend door de aanvrager vóór het starten van de werken 

samen met een gedetailleerd financieringsplan. De postdatum telt als bewijs. 

De aanvraag dient schriftelijk gericht te worden aan de deputatie van de provincie 

West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, dienst Welzijn/wonen, Koning Leopold III-

laan 41, 8200 Sint-Andries. Het aanvraagformulier kan bekomen worden op voormeld 

adres of kan gedownload worden van de provinciale website. 

Het aanvraagdossier moet volledig in orde zijn binnen de 6 maanden na het indienen 

van de aanvraag. De postdatum geldt hier als bewijs. 

 

2. De werken mogen niet worden aangevat vóór een afgevaardigde van de provincie ter 

plaatse is geweest. Het onderzoek door de afgevaardigde gebeurt binnen de 40 

werkdagen. Indien het onderzoek niet binnen de gestelde periode wordt uitgevoerd, 

mogen de werken toch worden aangevat mits wordt voldaan aan alle andere 

voorwaarden van dit reglement. 

 

3. Het financieringsplan bevat o.a. een overzicht van alle aangevraagde subsidies en het 

bewijs dat de eigenaar zelf instaat voor minstens 25% van de totale renovatiekosten. 

Indien uit het financieringsplan af te leiden is dat overdreven subsidiëring mogelijk is, 

kan de deputatie beslissen geen of een verminderde subsidie toe te kennen. 

 

4. Het hoofdhuurcontract (tussen eigenaar en SVK) moet afgesloten zijn voor een 

minimum termijn van 9 jaar die begint te lopen binnen de 30 kalenderdagen na het 

einde van de werken. Er moet een contract van terbeschikkingstelling of een 
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renovatieovereenkomst of een intentieverklaring worden afgesloten voor de duur van 

de werken.  

In het hoofdhuurcontract worden alle opzegmogelijkheden vanwege de verhuurder 

uitgesloten en wordt bepaald dat de huurprijs voor de minimale periode van 9 jaar niet 

mag verhoogd worden. 

De aanvrager heeft een meldingsplicht als het hoofdhuurcontract vroegtijdig wordt 

stopgezet. 

De inhuurprijs bedraagt maximaal 350 € voor woningen met 1 slaapkamer, 400 € voor 

woningen met 2 slaapkamers, 450 € voor woningen met 3 slaapkamers en 500 € voor 

woningen met 4 of meer slaapkamers. Voor het bepalen van de bedragen wordt de 

eventuele gemeentelijke huursubsidie die gegarandeerd is voor 9 jaar in rekening 

gebracht. 

Deze bedragen gelden op datum van inwerkingtreding van het reglement en worden 

gekoppeld aan de gezondheidsindex. Ze worden op 1 januari van elk jaar aangepast 

na toepassing van de volgende formule: 

Basisbedrag X gezondheidsindex van de maand december die het jaar van de 

aanpassing voorafgaat   

Aanvangsindex = gezondheidsindex (2013) van december 2014. 

De eerste indexaanpassing gebeurt op 1 januari 2016. 

 

5. De renovatiewerken moeten, op doelmatige wijze geschieden en voor gevolg hebben 

dat de woning beantwoordt aan de woningkwaliteitsnormen zoals bepaald in de 

Vlaamse Wooncode en haar uitvoeringsbesluiten. 

Na de werken wordt een kopie van het conformiteitsattest opgestuurd, evenals een 

kopie van het energieprestatiecertificaat (EPC). 

Bij het uitvoeren van vergunningsplichtige werken wordt er een kopie van de 

bouwvergunning nagestuurd zodra deze ontvangen is. 

 

6. De werken dienen voltooid te zijn binnen de 2 jaar na de start van de werken. Alle 

facturen en overige bewijsdocumenten moeten binnen deze termijn ingediend worden. 

Wanneer de deputatie oordeelt dat de vertraagde uitvoering is toe te schrijven aan 

onvoorziene omstandigheden of overmacht kan uitzonderlijk van deze 

uitvoeringstermijn worden afgeweken met een termijn billijkheidshalve vast te stellen 

door de deputatie. 

 

7. De kosten van de subsidieerbare werken moeten minstens 10.000 euro, exclusief 

BTW, bedragen per wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd. 

  

Zijn niet-subsidieerbaar: 

 daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken), en verandadaken 

 vliegenramen 

 werken aan garagepoorten 

 werken aan veranda's 

 alle schilderwerken  

 de verlichtingsarmaturen en de elektrische verbruikstoestellen 

 de baden of douches met gestuwde watertoevoer, de badkameraccessoires en 

de badkamermeubels 

 alle kachels met een open verbrandingsruimte. 

 elektrische verwarming (accumulatoren) 

 speksteenkachels 

 omgevingswerken (terras, oprit,…, tenzij in functie van toegankelijkheid) 

 de installatie van zonnepanelen 

 rookmelders 

 

De deputatie kan in functie van technische en maatschappelijke evoluties deze lijst 

van niet-subsidieerbare werken wijzigen. 
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8. De toelage kan per woning slechts één maal aangevraagd worden en kan niet 

gecumuleerd worden met enig andere provinciale huisvestingssubsidie. 

 

9. Per aanvrager en per kalenderjaar worden er maximum 5 woongelegenheden 

gesubsidieerd. 

De deputatie kan beslissen om van deze norm af te wijken om toe te laten dat een 

SVK een schaalvergroting kan realiseren zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse 

regering houdende bepaling van de erkenning en subsidievoorwaarden van sociale 

verhuurkantoren van 20/07/2012.  

 

10. De aanvrager moet voldoen aan het provinciaal reglement betreffende de provinciale 

herkenbaarheid van 12/05/2005. 

 

Artikel 4: Bedrag van de toelage 

 

Het bedrag van de subsidie bedraagt 50% van de renovatiekosten van de betoelaagbare 

werken en wordt beperkt tot volgende maxima: 

 

Woongelegenheid met maximum 1 slaapkamer – maximum 5.000 € 

Woongelegenheid met 2 slaapkamers – maximum 7.500 € 

Woongelegenheid met 3 of meer slaapkamers – maximum 10.000 € 

Het bekomen subsidiebedrag kan worden opgetrokken: 

 met 30% indien de woning is opgenomen op de leegstandslijst van de gemeente of 

tenminste op de vermoedenslijst van leegstand.  

 met 20% indien de energiescore van de woning na de werken minder dan 250 KWH/m² 

jaar is voor huizen en minder dan 200 KWH/m² voor studio’s of appartementen. 

De eigenaar bewijst de energiescore door het EPC voor te leggen dat werd opgesteld door 

een daartoe erkende energiedeskundige. 

 met 10% indien er extra is geïnvesteerd in functie van de toegankelijkheid van de woning.  

 

Deze gevallen kunnen niet gecumuleerd worden. 

 

De uitbetaling vindt plaats in twee schijven. Wanneer het aanvraagdossier volledig is en na 

het starten van de werken, wordt een voorschot gelijk aan 1/2 van de eventuele toe te 

kennen subsidie uitbetaald. Deze wordt berekend aan de hand van de aanvaarde 

kostenraming m.b.t. de subsidieerbare werken. 

De tweede schijf wordt uitbetaald na voorlegging facturen van de uitgevoerde werken, mits 

voldaan is aan alle voorwaarden van het reglement en na volbrenging van de nodige 

administratieve formaliteiten.  

 

De toelage wordt uitbetaald aan de eigenaar. Alleen facturen die op naam van de eigenaar 

staan worden in aanmerking genomen. Op alle facturen moet eveneens het renovatieadres 

vermeld staan. 

 

Artikel 5: Sancties 

 

Bij het niet vervullen van de voorwaarden door de aanvrager en/of verhuurder (eigenaar) kan 

de deputatie beslissen om (een deel van) de uitbetaalde subsidie terug te vorderen, om 

lopende aanvragen te blokkeren of om hen te schorsen van indiening van mogelijke nieuwe 

aanvragen. Dit onverminderd de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende 

de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

 

Artikel 6 
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§1 De deputatie wordt ertoe gemachtigd om alle onderzoeken in te stellen of te laten 

instellen, documenten te doen voorleggen of mededelen, alle modaliteiten voor te schrijven 

en maatregelen te treffen die ze nodig of nuttig acht voor het toekennen en uitbetalen van 

de subsidie of voorschotten en voor de uitvoering van dit reglement. Zo kan ook het 

onderliggend huurcontract steeds worden opgevraagd. 

§2 De deputatie doet billijkheidshalve uitspraak over al de betwistingen of gevallen die niet 

voorzien zijn in dit reglement. 

§3 Een aanvraag tot herziening van een beslissing van de deputatie, dient binnen de 60 

dagen na de kennisgeving van de beslissing, door middel van een aangetekend en 

gemotiveerd schrijven gestuurd te worden aan de deputatie. De termijn voor het indienen 

van een beroep bij de Raad van State wordt hierdoor niet gestuit. 

 

Artikel 7:  Opheffings-, inwerkingtredings-, en overgangsbepalingen 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015 en eindigt op 31/12/2019. 

Aanvragen ingediend voor 1/1/2015 vallen nog onder het provinciaal reglement betreffende 

een renovatiepremie voor woningen ingehuurd door sociaal verhuurkantoren van 18/12/2008.   

Deze zullen behandeld worden overeenkomstig de bepalingen van dat reglement dat voor het 

overige wordt opgeheven. 

De postdatum van de aanvraag geldt als bewijs. 

 

 

6. Provinciaal reglement betreffende de ondersteuning van onderwijsinstellingen, 

initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen i.h.k.v. een 

bezoek aan herinneringsplaatsen in West-Vlaanderen. 

 

Dienst en referte: Welzijn 

 

Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal, het reglement betreffende de ondersteuning van 

onderwijsinstellingen, initiatieven jeugdwerk en verenigingen waar armen het woord nemen 

i.h.k.v. een bezoek aan herinneringsplaatsen in West-Vlaanderen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Voor de provinciegriffier:      De gedeputeerde voor 

De directeur        Cultuur en Welzijn 

Patrick Delanoeye       Myriam Vanlerberghe 

 

PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE ONDERSTEUNING VAN DE 

ONDERWIJSINSTELLINGEN, INITIATIEVEN JEUGDWERK EN VERENIGINGEN WAAR 

ARMEN HET WOORD NEMEN IN HET KADER VAN EEN BEZOEK AAN 

HERINNERINGSPLAATSEN ROND WOI IN WEST-VLAANDEREN  

 

Beslissing van de provincieraad van 22/12/2014 

 

Artikel 1: Doelstelling  

 

De Provincie West-Vlaanderen, hierna genoemd de Provincie, wil, door middel van een 

financiële ondersteuning, onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties en 

speelpleinwerking aanmoedigen om een bezoek te brengen aan herinneringsplaatsen m.b.t. 

de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen.  
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Omdat deze sites een hoge waarde hebben in het kader van de educatie m.b.t. de Eerste 

Wereldoorlog biedt een bezoek de kans het inlevingsvermogen te vergroten. 

 

Artikel 2: Toepassingsgebied/ Begripsomschrijving  

 

Met onderwijsinstelling wordt bedoeld: alle erkende onderwijs- en vormingsinstellingen. 

 

Met erkende jeugdwerkorganisatie worden zowel de landelijke erkende organisaties, die hun 

zetel hebben in West-Vlaanderen, als de door de Provincie erkende organisaties bedoeld.  

 

Met erkende speelpleinwerking worden alle niet-commerciële private of gemeentelijke 

initiatieven voor speelpleinwerk bedoeld.  

 

Gemeentelijke jeugdwerk- en opvanginitiatieven komen voor dit reglement ook in 

aanmerking.  

 

Met verenigingen waar armen het woord nemen wordt bedoeld de als dusdanig en onder die 

noemer door de Provincie erkende verenigingen. 

 

De onderwijsinstellingen, erkende jeugdwerkorganisaties, speelpleinwerkingen en 

verenigingen waar armen het woord nemen worden verder aangeduid als ‘de aanvrager’.  

 

Met herinneringsplaats wordt bedoeld: sites, musea, steden, monumenten, bezoekerscentra, 

tentoonstellingen … in West-Vlaanderen waar aandacht besteed wordt aan WOI.  Hiervoor kan 

o.a. geput worden uit de brochure “Ontdek met je klas WOI” en de online Wegwijzer WOI 

(www.wegwijzerwoi.be).   

 

Met een bezoek wordt bedoeld: een bezoek aan de site, route, rondleiding, excursie, 

fietstochten,  workshops… op de site, al dan niet onder begeleiding van een gids. 

 

Binnen de perken van de daartoe op de provinciale begroting ingeschreven en beschikbare 

kredieten, kan de deputatie een financiële ondersteuning verlenen.  

 

Artikel 3: Voorwaarden  

 

De aanvrager dient de maatschappelijke zetel te hebben binnen de provincie West-

Vlaanderen.  

 

Artikel 4: Financiële ondersteuning  

 

De financiële ondersteuning door de Provincie houdt in: 

  

- Een tussenkomst van 50 % in de vervoersonkosten. Met vervoerskosten wordt hier bedoeld 

de kosten voor het gebruik van het openbaar vervoer of inhuren van een bus en/of fietsen. 

Eigen of gratis vervoer worden niet betoelaagd.  

- Een tussenkomst van 50 % in de eventuele toegangs-/deelnamekosten. 

- Een tussenkomst van 50 % in de eventuele kosten voor een gids. 

- Een tussenkomst van 20% in de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams 

jeugdverblijfscentrum, voor een overnachting gekoppeld aan het bezoek. 

 

Artikel 5: Procedure  

 

5.1. De onder Artikel 2. vermelde initiatiefnemers die een aanvraag bij de Provincie wensen te 

doen, contacteren daarvoor ten laatste 1 maand voorafgaand aan het bezoek het secretariaat 

Oorlog en Vrede van de Provincie. 
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5.2. Deze aanvraag gebeurt aan de hand van het daartoe bestemde digitaal formulier. Door 

de administratie wordt aan de aanvrager een bevestiging van ontvangst en ontvankelijkheid 

voor betoelaging bezorgd. 

 

5.3. De aanvrager dient zelf het bezoek/workshop,… te reserveren bij de herinneringsplaats 

en/of een erkende gids. 

 

5.4. De aanvrager dient, samen met het daartoe bestemde verslagformulier, bij de Provincie 

de nodige bewijsstukken inzake de vervoers-, deelname- of gidskosten (officiële facturen, 

toegangssticketten, vervoersticketten,…) in en dit ten laatste een maand na het bezoek aan 

de herinneringsplaats.  

 

5.5. De gegevens en de bewijsstukken worden door de provinciale administratie gecontroleerd 

en per kwartaal voorgelegd aan de deputatie. De deputatie neemt een beslissing aangaande 

de financiële ondersteuning. 

  

5.6. De aanvrager wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing.  

 

Artikel 6: Uitbetaling  

 

6.1. Door de Provincie worden geen voorschotten uitbetaald. Het gaat dus om een financiële 

ondersteuning na datum. 

 

6.2. Het principe van tekortbetoelaging is van toepassing. 

 

6.3. De uitbetaling gebeurt conform de voorlegging van de dossiers aan de deputatie per 

kwartaal. 

 

Artikel 7: Slotbepalingen  

 

7.1. Indien t.b.v. de aanvrager op een andere manier de kosten opgenomen in de bepalingen 

van artikel 3 vergoed worden, dan kan de aanvrager op dit reglement geen aanspraak meer 

maken. 

 

7.2. De initiatiefnemers die een subsidie ontvangen met toepassing van dit reglement kunnen 

geen aanvraag meer indienen binnen een ander West-Vlaams provinciaal reglement, voor 

zover het dezelfde activiteiten betreft. 

 

7.3. De aanvrager dient de controle van de Provincie te aanvaarden en op de vraag tot 

bijkomende informatie in te gaan en deze te verstrekken.  

 

7.4. Om de provinciale herkenbaarheid te garanderen moet de begunstigde voldoen aan het 

provinciaal reglement herkenbaarheid van 13 mei 2008. Concreet dient op alle 

uitnodigingen/brochures voor de deelnemers en verslaggeving het logo en de steun van de 

Provincie, netwerk Oorlog en Vrede vermeld te worden. Niet voldoen aan deze voorwaarde 

kan aanleiding geven tot  weigering van de subsidie. 

 

7.5. De deputatie regelt alle niet voorzien gevallen, beslist bij betwistingen en wordt 

gemachtigd alle schikkingen te treffen die zich opdringen voor de toepassing en uitvoering 

van dit reglement. 

Dit reglement treedt onmiddellijk na goedkeuring in de provincieraad in werking en is van 

toepassing op bezoeken aan de herinneringsplaatsen tussen 1 februari 2015 en 31 december 

2018.  

Dit reglement eindigt na uitbetaling van alle financiële tussenkomsten in dit kader en dit ten 

laatste op 31 juli 2019. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2   — 5 februari 2015 

 

1. VASTSTELLING van de 4de wijziging van het budget 2014 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

2. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Algemene Provinciebelasting. 

 

3. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op tweede 

verblijven. 

 

4. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van provinciale  opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

 

5. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op bedrijven. 

 

6. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen. 

 

7. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

22 januari 2015. 

 

8. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van de gestorven leden van de 

Koninklijke Familie. 
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1. Vaststelling van de 4de wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 

2014-2019. 

 

Dienst en referte: Griffie – budget: Nr. 2014-04 

 

VASTSTELLING 4de WIJZIGING BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 23 oktober 2014 houdende 

vaststelling van de derde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 2014-

2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2014 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2014/04)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de vaststelling van 

het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014; 

 het advies van het managementteam (dd. 7 oktober 2014); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 9 oktober 2014). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2014/04). 
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Brugge, 23 oktober 2014 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

 

Bekijk de vierde wijziging van het budget 2014 en van het meerjarenplan 2014-2019 

 

 

2. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Algemene Provinciebelasting. 

 

Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2015 / 484.031 / 1 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 4 december 2014, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2015 van een Algemene Provinciebelasting. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,       De gedeputeerde voor 

(get.) Geert ANTHIERENS      algemene financiering, 

         (get.) Carl VEREECKE 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking); 

 artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

 de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

 de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

 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; 

 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 27 februari 2014, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 1  - Algemene 

provinciale belastingverordening; 

 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

 Financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de 

belasting bekomen op basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden 

verband met een tegemoetkoming die genoten wordt op basis van een onderzoek dat 

reeds door andere wettelijke bevoegde instanties werd uitgevoerd; 

 het voorstel van de deputatie; 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2014-04.pdf


 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 — 2015 

           

 

22 

BESLUIT: 

 

Art. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting 

geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats 

hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

Art. 2 -  A. Onder gezin wordt verstaan: 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar 

verbonden, gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van 

binnenlandse zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het 

houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin 

uit: 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd 

zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan: 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 

verwantschap verbonden zijn. 

 

Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit 

zowel de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke 

personen. 

 

Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het 

gezinslid dat gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die 

het gezin betreffen. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 22,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 

39,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 –  

§1 A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van 

het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie 

(leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 

maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of 

gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat. 

 

B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet 

van de voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op 

basis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 

en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met 

uitzondering van diegene die overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) 

volledige vrijstelling van de belasting kunnen bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 

17,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 31,00 euro voor de 

gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

§2 Elke aanvraag om ontheffing of vermindering op grond van §1 moet binnen twee 

maanden na verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk worden aangevraagd bij de 

deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, Koning 
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Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige 

bewijzen. 

 

Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel 

beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 

 

Art. 7 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de 

belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de 

kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 8 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de 

verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van 

het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 9 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van 

verval, worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien 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 aanzien. 

 

Art. 10 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst 

van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een 

vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie 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 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2015. 

 

Brugge, 4 december 2014   

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Mieke Deceuninck 

 

 

3. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op tweede 

verblijven. 

 

Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2015 / 484.031 / 3 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 4 december 2014, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2015 van een  Provinciebelasting op tweede verblijven. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,       De gedeputeerde voor 

(get.) Geert ANTHIERENS       algemene financiering, 

         (get.) Carl VEREECKE 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking); 

 artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

 de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

 de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

 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; 

 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 27 februari 2014, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 3  - 

Belastingverordening op tweede verblijven; 

 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de 

tweede verblijven. 

 

Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder 

of de gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor 

bewoning kan worden gebruikt. 
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Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, 

weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet 

ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 

 

Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

 

- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 

- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 

- studentenhuizen en -kamers 

 

Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari 

van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer 

het tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt 

ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-

Vlaamse gemeente. 

 

In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd 

door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 

De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

 

In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 

 

Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 117,00 per tweede verblijf. 

 

Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige op 

1 januari van het aanslagjaar verschuldigd. 

 

Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede 

verblijf niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de 

belastingplichtige, uit eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst 

provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 

 

Art. 7 – De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel 

beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 

 

Art. 8 -  De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de 

belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de 

kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 9 – Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de 

verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van 

het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 10 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van 

verval, worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien 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 aanzien. 
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Art. 11 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst 

van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een 

vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 12 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie 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 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

  

Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 14 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2015. 

 

Brugge, 4 december 2014 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Inge Germonpré 

 

 

4. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van provinciale  opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

 

Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2015 / 484.01 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 4 december 2014, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2015 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende 

voorheffing. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,       De gedeputeerde voor 

(get.) Geert ANTHIERENS       algemene financiering, 

         (get.) Carl VEREECKE 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN PROVINCIALE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
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verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking); 

 de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

 de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming van de instellingen; 

 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; 

 artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

 het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 27 februari 2014, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen 

op de onroerende voorheffing; 

 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

 op voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de 

provincie, wordt voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355) 

vastgesteld. 

 

Artikel 2: Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2015. 

 

Brugge, 4 december 2014 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Mieke Deceuninck 

 

 

5. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op bedrijven. 

 

Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2015 / 484.031 / 2 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 4 december 2014, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2015 van een  Provinciebelasting op bedrijven. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,       De gedeputeerde voor 

(get.) Geert ANTHIERENS       algemene financiering, 

         (get.) Carl VEREECKE 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
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verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking);  

 artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

 de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

 de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

 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; 

 het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 27 februari 2014, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 2  - 

Belastingverordening op bedrijven; 

 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

 de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de 

belastingopbrengsten de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de 

invordering van de belastingaanslagen te dekken; 

 het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak 

om de administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat 

kan worden aangenomen dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht 

liggen van elke belastingplichtige; 

 het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur 

laat op adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming met het 

beginsel van de verdelende rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen; 

 het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd 

teneinde de provinciebelasting op bedrijven te berekenen; 

 de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die 

verscheidenheid moet noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde 

categorieën. De normen van een belasting kunnen niet worden aangepast naargelang 

de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor elk soort bedrijf (elk met hun 

eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling; 

 Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken 

redelijk verantwoorde differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het 

belastingreglement en het verschil in tarifering; 

 Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk 

productiemiddel aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager 

rendement per vierkante meter oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood 

aan grotere oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te 

kunnen realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de doelstelling van een 

evenwichtige spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en 

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten; 

 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 – 

 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste 

van de natuurlijke  personen en de rechtspersonen die op 1 januari van het 

aanslagjaar op het grondgebied van de provincie: 
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• een vrij beroep of een zelfstandige activiteit uitoefenen; 

• een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteren, of een andere 

economische activiteit uitoefenen. 

 

§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-

nummer en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als 

een beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke 

activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 3 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare 

oppervlakte per 1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op: 

 

• forfaitair 102,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 

• voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

• voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²; 

• de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 4 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking: de totale oppervlakte , zowel 

bebouwde als onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de 

bedrijfsuitbating wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de 

aanliggende terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben 

met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 

 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden: 

 

a. voor alle bedrijven: de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven: de oppervlakte van het woonhuis, de 

onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging 

te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art. 5 - De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 

en 181 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

Art 6 - 

 

§1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van 

het aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelastingen. 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat 

bij voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de 

verzending ervan. 

 

§2 De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. 

Dit formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan 

de aanslag zal worden gevestigd. 

 

§3 Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn 

vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare 

toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een 

periode van één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van 
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wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-

Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of 

onvolledigheden bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare 

toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier 

‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen naar het provinciebestuur van West-

Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

§4 Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd 

binnen de in §3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende 

aangifte. 

 

Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet 

tijdig naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve 

verbeteringen aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende 

aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn 

en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van artikel 17 van toepassing. 

 

§5 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige 

formulieren aanvragen. 

 

§6 Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij 

informatica- en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de 

integriteit van de elektronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan 

de belastingplichtige. 

 

Art. 7 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één 

of meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of 

die één of meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit 

eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan 

schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 8 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de 

vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige 

belastingvermindering. 

 

Art. 9 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel 

beheerder zorgt onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 

 

Art. 10 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de 

belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de 

kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 11 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met 

gewone aanslagen. 

 

Art. 12 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de 

verzending van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van 

het provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.  
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Art. 13 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van 

verval, worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Aan de bezwaarindiener 

wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs uitgereikt 

dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig 

bezwaarschrift worden aangezien. 

 

Art. 14 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst 

van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt 

negen maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen 

maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door 

een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 15 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie 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 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 16 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van 

de inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 17 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 §1 bepaalde termijn, of in geval van 

onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege 

aangeslagen worden overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld 

decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

• 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

• 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 

25,00 euro; 

• 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 

55,00 euro; 

• 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een 

minimum van 105,00 euro. 

 

Art. 18 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2015. 

 

Brugge, 4 december 2014 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Mieke Deceuninck 
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6. Heffing voor het aanslagjaar 2015 van een Provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen. 

 

Dienst en referte: Provinciebelastingen: 2015 / 484.031 / 4 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt: het besluit van de Provincieraad van 4 december 2014, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2015 van een  Provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,       De gedeputeerde voor 

(get.) Geert ANTHIERENS       algemene financiering, 

         (get.) Carl VEREECKE 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN EEN PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN EN 

JACHTVERGUNNINGEN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking); 

 de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

 de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen; 

 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; 

 het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 27 februari 2014, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 4 - 

Belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen; 

 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Art. 1 - De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % 

van de gewestbelasting voor: 

a) de verloven geldig alle dagen; 

b) de verloven alleen 's zondags geldig; 

c) de jachtvergunningen. 

 

Art. 2 - Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2015. 

 

Brugge, 4 december 2014 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 
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Verantwoordelijke ambtenaar: Mieke Deceuninck 

 

 

7. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

22 januari 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 januari  2015  ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier       De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Carmen Henckens 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/01/2015. 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 januari 2015 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Goedkeuring bijvoegsel (Capelo) bij pensioenverzekeringsovereenkomst Ethias 

betreffende pensioenen ambtenaren en mandatarissen. 

 

2. Vervangen van leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 

(PROCORO). 

 

3. Goedkeuren van het reglement betreffende evaluatie en functiebeschrijving van het 

gesubsidieerd personeel in de provinciale onderwijsinstellingen. 

 

4. Goedkeuren van het centrumreglement van het Provinciaal Centrum voor 

Volwassenenonderwijs (PCVO) - West-Vlaanderen. 

 

5. Goedkeuren van het schoolreglement van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) – 

Kortrijk. 

 

6. Verlenen van machtiging tot vervreemding en ruiling van restpercelen langs de 

spoorwegbedding Keselbergroute. 

 



 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 2 — 2015 

           

 

34 

7. Verlenen van machtiging tot verwerving van grond ter uitbreiding van het 

provinciedomein 't Veld te Ardooie.  

 

8. Goedkeuren van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie 

West-Vlaanderen en het Europacollege voor de ondersteuning van de uitbouw van het EU 

beleid van de Provincie West-Vlaanderen en de werking van het Europacollege d.m.v. het 

streven naar synergie inzake Europese en internationale aangelegenheden tussen beide 

instellingen. 

 

 

8. Plechtigheden op 17 februari ter nagedachtenis van de gestorven leden van de 

Koninklijke Familie. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2015-ID 

 

Aan de Gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken meldt mij dat de vereniging “Ijzergedenkteken van 

Koning Albert”, Thijs Vanhamstraat 56 – 1020 Brussel, de plechtigheden coördineert die ieder 

jaar rond 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 

vertregenwoordigers der oud-strijders, het verloop van die plechtigheden in de ruimst 

mogelijke mate te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Getekend Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 3   —23 april 2015 

 

15. Vaststelling wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 

2015. 

 

16. Afschaffing van twee provinciale subsidie-reglementen m.b.t. ondersteuning van 

natuurprojecten. 

 

17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26 februari 2015. 

 

18. VASTSTELLING van de 5de wijziging van het budget 2014 

 

19 Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd.  

26 maart 2015. 

 

20. Provinciaal reglement met betrekking tot de toegangsprijzen van het 

provinciedomein Raversyde. 
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15. Vaststelling wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 

2015. 

 

Dienst en referte: Financiën – budget: Nr. 2015/Budget 

 

VASTSTELLING WIJZIGING MEERJARENPLAN 2014-2019 EN BUDGET 2015 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 4 december 2014 houdende 

vaststelling van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2015.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

Verantwoordelijke ambtenaar: Sophie Coucke 

 

Download hier het budget 2015 en meerjarenplan 14-19 

 

 

16. Afschaffing van twee provinciale subsidie-reglementen m.b.t. ondersteuning van 

natuurprojecten. 

 

Mevrouwen, Mijne Heren 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal, de afschaffing van de reglementen ‘ondersteuning van lokale 

besturen voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ en ‘ondersteuning van vrijwilligerswerking 

voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

 

Voor de provinciegriffier:     De gedeputeerde voor leefmilieu, 

De directeur,        natuur en landschappen, 

Peter Norro       Guido Decorte 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETR. DE AFSCHAFFING VAN DE PROVINCIALE 

REGLEMENTEN TOT VASTSTELLING VAN DE WERKING VAN DE SUBSIDIE-ARTIKELS: 

‘ONDERSTEUNING VAN LOKALE BESTUREN VOOR PROJECTEN ROND NATUURLIJKE 

ENTITEITEN’ EN ‘ONDERSTEUNING VAN VRIJWILLIGERSWERKING VOOR 

PROJECTEN ROND NATUURLIJKE ENTITEITEN’  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen van provinciale reglementen); 

 de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de 

aanwending van sommige toelagen; 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/FIN_Boekje_budget_2015_MJP.pdf
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 het provinciaal reglement van 25 mei 2000 inzake de controle op de toekenning en de 

aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming door 

subsidietrekkers; 

 het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm 

van provinciale subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12/05/05 en latere 

wijzigingen; 

 De in de provincieraad van juni 2003 goedgekeurde subsidiereglementen tot 

vaststelling van de werking van de subsidie-artikels:  

o ‘ondersteuning van lokale besturen voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ 

o reglement tot vaststelling van de werking van het subsidie-artikel: 

‘ondersteuning van vrijwilligerswerking voor projecten rond natuurlijke 

entiteiten’ 

 het voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad schaft de - in de raad van juni 2003 - goedgekeurde subsidiereglementen 

tot vaststelling van de werking van de subsidie-artikels:  

 ‘ondersteuning van lokale besturen voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ 

 reglement tot vaststelling van de werking van het subsidie-artikel: ‘ondersteuning van 

vrijwilligerswerking voor projecten rond natuurlijke entiteiten’ 

integraal af. 

 

 

De provinciegriffier       De voorzitter 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

17. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26 februari 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26 februari  2015  ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier       De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/02/2015 

 

Lijst van de besluiten 
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In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 februari 2015 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Machtiging verlenen tot het verlenen van een recht van opstal aan de vzw Inagro met 

het oog op de renovatie en uitbreiding van het Champignongebouw II te Beitem. 

 

2. Machtiging verlenen tot  ruiling en verwerving van gronden in het kader van de 

realisatie van het provinciedomein IJzerboomgaard te Diksmuide (ruilingen zonder opleg – 

aankoopprijs: 5.507,88 EUR). 

 

3. Goedkeuren van de bestekken en de gunningswijzen  betreffende de opdracht van 

werken: realisatie nieuw erfgoeddepot met een totale raming van 1.865.197,40 € excl. btw. 

 

4. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: wegenis- en rioleringswerken op het domein "De Waaiberg" te 

Hooglede/Gits. 

 

5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: Aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied aan de 

Plaatsebeek " te Zedelgem met raming ten bedrage van 668.074,59 euro (excl. BTW) of 

808.370,25 euro (incl. BTW). 

 

6. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een opstalrecht ten voordele van 

Inverde ten behoeve van het kijkcentrum in het provinciedomein het Zwin. 

 

7. Vaststellen van een eerste wijziging op het budget 2015 en een wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

8. Benoemen van de bestuursleden in de  private stichting TUA West. 

 

9. Goedkeuring van het reglement met algemene gebruiksvoorwaarden en tarieven voor 

de huur van accommodatie in de provinciale NME bezoekerscentra (met uitzondering van 

PSNC De Gavers en Zwin Natuurcentrum). 

 

10. Definitief vaststellen van het  PRUP Solitaire Vakantiewoningen - Brugge-Oostende. 

 

11. Voorlopig vaststellen ontwerp PRUP Strand en Dijk Zeebrugge West (Brugge). 

 

12. Vervangen leden in de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). 

 

13. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van werken: 

restauratie interieurfase 5A - lot 3: restauratie orgel in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge  

met raming ten bedrage van 2.027.051,45 euro excl. BTW. 

 

14. Aktename van het samenvattend verslag door diverse bestuurders van de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ivm  de uitoefening van hun mandaat en het 

beleid van deze samenwerkingsverbanden. 

 

 

18. VASTSTELLING van de 5de wijziging van het budget 2014 

 

Dienst en referte: Griffie – budget: Nr. 2014-05 

 

VASTSTELLING 5de WIJZIGING BUDGET 2014 
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In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 22 december 2014 houdende 

vaststelling van de vijfde wijziging van het budget 2014.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2014 (BW 2014/05)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewij¬zigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 5 december 2013 betreffende de vaststelling van 

het meerjarenplan 2014-2019 en van het budget 2014; 

 het advies van het managementteam (dd. 18 november 2014); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 4 december 2014). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2014 goed (BW 2014/05). 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

Download hier de vijfde budgetwijziging van 2014 

 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2014-05.pdf
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19. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd.  

26 maart 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26 maart  2015  ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier       De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 26/03/2015 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 maart 2015 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Goedkeuren van het provinciale reglement met betrekking tot de toegangsprijzen van 

het provinciedomein Raversyde. 

 

2 Goedkeuren van het provinciaal reglement 'Samen Charmant' betreffende het opzetten 

van begeleidingsprojecten in dorp en stad (in het kader van het project 'Charmante Dorpen' in 

de Westhoek). 

 

3. Kennis nemen van het verslag over het beheer van de financiële middelen 2014 van 

de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO). 

 

4. Goedkeuren van de wijziging van de personeelsformatie niet-onderwijzend 

provinciepersoneel ten gevolge van de regularisering van de gesco-tewerkstelling. 

 

5. Aanvaarden van een schenking van textielmachines van de VDAB en goedkeuring van 

gebruikersovereenkomst tussen de provincie (voor PTI) en de VDAB. 

 

6. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het subsidiëren van 

energiebesparende maatregelen in West-Vlaamse zwembaden. 

 

7. Machtiging verlenen tot het verlenen van een erfpacht en erfdienstbaarheid aan de 

Watergroep met als voorwerp een pompgebouw en leidingstroken in De Gavers, alsook voor 

de overeenkomst betreffende het ter beschikking stellen van het provinciedomein De Gavers 

als doorstroombekken. 
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8. Aanduiden van de vertegenwoordigers van de provincieraad in de plaatselijke groepen 

leader Westhoek en Midden-West-Vlaanderen. 

 

9. Goedkeuren van de toetreding van de provincie West-Vlaanderen tot Jobpunt 

Vlaanderen. 

 

 

20. Provinciaal reglement met betrekking tot de toegangsprijzen van het 

provinciedomein Raversyde. 

 

Dienst en referte: Cultuur - Raversyde 

 

In uitvoering van de artikelen 180 en 181 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in 

het Bestuursmemoriaal, het reglement met betrekking tot de toegangsprijzen van het 

provinciedomein Raversyde. 

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht op de provinciale website www.raversyde.be of op het 

mailadres info@raversyde.be. 

 

Met de meeste hoogachting, 

  

  

Voor de provinciegriffier:      Namens de deputatie, 

De directeur,       De gedeputeerde voor milieu, 

Jan Denolf       landschap en natuur 

Guido Decorte 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET PROVINCIAAL 

REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TOEGANGSPRIJZEN VAN HET 

PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE 

 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDERREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikels 2, 42, en 43, 2° en 15° 

- het masterplan provinciedomein Raversyde 

- het voorstel van de deputatie 

 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1- Doel 

 

Dit provinciale reglement heeft betrekking tot het provinciedomein Raversyde gelegen in de 

Nieuwpoortesesteenweg 636 te Oostende. 

 

Het provinciedomein Raversyde, hierna genoemd Raversyde, omvat een gratis toegankelijk 

publiek park en een betalend gedeelte bestaande uit de attracties Atlantikwall en ANNO 1465.  

 

Het provinciale reglement bepaalt het algemene kader betreffende de toegangsprijzen tot 

deze beide attracties.  

 

 

Art. 2 - Tarieven 

 

a. De toegangsprijzen worden als volgt vastgelegd (prijs per persoon): 
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 Standaardtarief Reductietarief Schooltarief 

Atlantikwall  8 euro 6 euro 3 euro 

ANNO 1465 6 euro 5 euro 3 euro 

Combiticket 10 euro 8 euro 5 euro 

Bijkomende audiogids 

(per attractie) 

2,5 euro 

 

b. De deputatie kan jaarlijks de toegangsprijzen herzien zolang geen enkele prijswijziging  

meer dan 10% afwijkt t.o.v. het voorgaande jaar. 

 

c. Volgende personen kunnen genieten van het reductietarief: groepen vanaf 20 

personen, 60-plussers, studenten en gebruikers van het openbaar vervoer. De deputatie 

bepaalt jaarlijks welke andere personen of groepen in aanmerking komen voor de 

reductietarieven. 

 

d. Toegang tot de attracties (zonder audiogids) is gratis voor kinderen t.e.m. 12 jaar in 

familieverband, voor houders van de  provinciale bezoekerskaart (incl. de gezinsleden van de 

pashouder) en voor een jaarlijks door de deputatie vast te stellen limitatieve lijst van andere 

pashouders.  

 

e. Afwijkende toegangsprijzen naar aanleiding van specifieke activiteiten of in het kader 

van bepaalde samenwerkingsverbanden kunnen enkel mits voorafgaandelijke goedkeuring 

van de deputatie.  

 

f. Bij laattijdige annulering van een groepsbezoek kan de Provincie overgaan tot het 

vorderen van een administratieve vergoeding (o.a. voor reeds gemaakte onkosten). De 

deputatie wordt bevoegd voor de bepaling van de modaliteiten van deze administratieve 

vergoeding. 

 

Art. 3- Inwerkingtreding 

 

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1/1/2015. 

 

Brugge, 26 maart 2015 

 

De provinciegriffier      De voorzitter 

(get.) Geert Anthierens     (get.) Eliane Spincemaille 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 4   — 2 juli 2015 

 

21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd.  30 april 2015. 

 

22. VASTSTELLING van de 1ste wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

23. CONSULATEN: Ereconsul van Italië. 

 

24. CONSULATEN: Ereconsul van Nicaragua. 

 

25. CONSULATEN: Ereconsul Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

26. Te Deum op 21 juli 2015 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. 
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21. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd.  30 april 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 30 april 2015  ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier       De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS      (get.) Guido DECORTE 

 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 30/04/2015 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 30 april 2015 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

  

1. Vaststellen van een tweede wijziging op het budget 2015 en een wijziging van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

2. Goedkeuren van de samenwerkingovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en de Vlaamse Overheid ivm de uitvoering van het provinciaal plattelandsprogramma 2014 -

2020. 

 

3. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: afbraak ex-Bloso gebouw en aanleg nieuwe botenparking De Gavers 

Harelbeke, met raming ten bedrage van 298.081,41 EUR (excl.BTW). 

 

4. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze  betreffende de opdracht van 

werken:deel 3: optimaliseren van ventilatie, koeling en verlichting, inclusief metalen 

ondersteuning technische installaties t.b.v. het provinciaal Ankerpunt Logistiek Zeebrugge 

(raming 168.258,33 EUR). 

 

5. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offertevraag) betreffende de 

opdracht van dienst:  Deelopdracht 4: Zwin Natuurcentrum Lot 1 Zwintentoonstelling en 

bijkomende inrichting Zwinpark, Deel 1 Tentoonstellingsonderdelen, onderdeel 1.8 

Rendermodellen van trekvogels. 
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6. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende 

de opdracht van dienst: Zwin Natuurcentrum Deelopdracht 4 lot 1 Zwintentoonstelling en 

bijkomende inrichtingen:deel 2 constructies, met raming ten bedrage van 454.050 EUR 

(excl.BTW). 

 

7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offertevraag) betreffende de 

opdracht van levering:  Zwin Natuurcentrum Deelopdracht 4 lot 1 Zwintentoonstelling en 

bijkomende inrichting: deel 3 multimedia, met raming ten bedrage van 628.075 EUR 

(excl.BTW). 

 

8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: omgevingsaanleg fase 4 in het Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof 

met raming ten bedrage van 261.751,48 EUR (excl.BTW). 

 

9. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: aanleg van een fietspad - Houtkaai Brugge. 

 

10. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure - 

herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken: aanleggen van 

fietspaden langs de Douvieweg en de Watouseweg te Poperinge (2e fase) ten bedrage van 

1.538.151,10 EUR (excl.BTW). 

 

11. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure - 

herhaling soortgelijke werken) betreffende de opdracht van werken: aanleg fietspad tussen 

Elverdinge en Vlamertinge te Ieper (fase 2). 

 

12. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: heraanleg binnenkoer domeinhoeve Bergelen te Wevelgem (Gullegem) 

met raming ten bedrage van 361.439,66 EUR. 

 

13. Verlenen van advies over de jaarrekening 2014 van de kathedrale kerkfabriek Sint-

Salvator in Brugge. 

 

14. Verlenen van advies over de jaarrekening 2014 van de orthodoxe kerkfabriek HH. 

Konstantijn en Helena in Brugge. 

 

15. Verlenen van advies over de jaarrekening 2014 van de orthodoxe kerkfabriek H. 

Amandus in Kortrijk. 

 

16. Verlenen van advies over de jaarrekening 2014 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder 

Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze. 

 

17. Verlenen van advies over de jaarrekening 2014 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 

Kyrillos en Methodios in Oostende. 

 

18. Verlenen van machtiging tot ruiling van gronden langs de Trimaarzate te Zwevegem 

(zonder opleg). 

 

19. Goedkeuren van het provinciale reglement met betrekking tot de toegangsprijzen voor 

Het Lijsternest: Streuvelshuis & schrijvershuis. 

 

20. Kennisname van de overeenkomst afgesloten door de deputatie met de Kruispuntbank 

Sociale Zekerheid. 
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21. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van INFRAX WEST op 2 juni 2015 en bepaling van het stemgedrag van 

deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

22. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van LEIEDAL op 26 mei 2015 en bepaling van het stemgedrag van 

deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

23. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van IMOG op 19 mei 2015 en bepaling van het stemgedrag van deze 

vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

24. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van IKWV op 24 juni 2015 en bepaling van het stemgedrag van deze 

vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

25. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van WVI op 28 mei 2015 en bepaling van het stemgedrag van deze 

vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

26. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

algemene vergadering van WIV op 19 mei 2015 en bepaling van het stemgedrag van deze 

vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten. 

 

27. MOTIE van de provincieraad van West-Vlaanderen i.v.m. de uitvoering van de 

instandhoudingsdoelstellingen en de gevolgen van de programmatische aanpak stikstof. 

 

28. Definitief vaststellen PRUP Regionaal bedrijventerrein Breestraat (Wielsbeke en 

Oostrozebeke). 

 

 

22. VASTSTELLING van de 1ste wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Dienst en referte: Griffie – budget: Nr. 2015-01 

 

VASTSTELLING 1ste WIJZIGING BUDGET 2015 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 26 februari 2015 houdende 

vaststelling van de eerste wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014-

2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier       De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens      (get.) Carl Decaluwé 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE EERSTE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2015 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2015/01)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewij¬zigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van 

het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 27 januari 2015); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 29 januari 2015). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel: 

De provincieraad keurt de eerste wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2015/01). 

 

De provinciegriffier,       De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

Bekijk hier de eerste wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014 – 2019. 

 

 

23. CONSULATEN: Ereconsul van Italië. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2015-ID 

 

Aan de gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat mevrouw Caroline VANWYNSBERGHE benoemd 

is tot Ereconsul van Italië te Oostende met als consulair ressort de provincie West-

Vlaanderen. 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2015-01.pdf
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De gemeentebesturen worden verzocht mevrouw Vanwynsberghe in de uitoefening van haar 

functie maximaal te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Anne Martens 

Wnd. gouverneur van West-Vlaanderen 

 

 

24. CONSULATEN: Ereconsul van Nicaragua. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2015-ID 

 

Aan de gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Dirk DRIJBOOMS benoemd is tot 

Ereconsul van Nicaragua te Hoeilaart met als consulair ressort het Vlaams Gewest. 

De gemeentebesturen worden verzocht de heer Drijbooms in de uitoefening van zijn functie 

maximaal te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen 

 

 

25. CONSULATEN: Ereconsul Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2015-ID 

 

Aan de gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat de heer Jan BOCKEN benoemd is tot Ereconsul 

Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden te Gent met als consulair ressort de Provincies 

Oost- en West-Vlaanderen. 

De gemeentebesturen worden verzocht de heer Bocken in de uitoefening van zijn functie 

maximaal te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen 
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26. Te Deum op 21 juli 2015 ter gelegenheid van de Nationale Feestdag. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2015-Te Deum/juli 

 

Aan de Gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van het Nationaal Feest op 21 

juli aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal gezongen 

worden. 

Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij 

ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens 

meedelen aan de lokale besturen. 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen. 
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Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 5, 3 november 2015 

 

27. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24 september 2015, met voortzetting op 1 oktober 2015. 

 

28. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22 oktober 2015. 

 

29. VASTSTELLING van de 2de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

30. VASTSTELLING van de 3de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

31. CONSULATEN: Uitbreiding jurisdictie Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland. 

 

32. Te Deum op 15 november 2015 ter gelegenheid van Koningsdag. 
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27. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 24 september 2015, met voortzetting op 1 oktober 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24 september 2015 - met 

voortzetting op 1 oktober 2015-  ter kennis te brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Guido DECORTE 

 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 24/09/2015 (met 

verderzetting op 1 oktober 2015) 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 24 september 2015 -  met voortzetting 

op 1 oktober 2015 - werden volgende beslissingen genomen: 

 

1. Vaststellen van een vierde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 

2014-2019 

  

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad dd. 1 maart 2007 en 

latere wijzigingen m.b.t. indienen moties 

 

 3. Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 maart 2013 tot aanduiding van 

de provinciale vertegenwoordigers in adviesraden en overlegstructuren, voor wat betreft de 

samenstelling van de centrumraad PCVO, de commissie voor artistiek-culturele initiatieven en 

de Raad voor Cultuur 

  

4. Goedkeuren eerste wijziging budget 2015 en meerjarenplan 2014-2019 van Westtoer 

apb (BW 2015/01) 

  

5 Machtiging verlenen tot het aanvaarden van een recht van opstal jegens de gemeente 

Zwevegem, met inbegrip van de vestiging van een erfdienstbaarheid, op een perceel grond 
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met opstaande constructies op de site Transfo te Zwevegem in functie van de exploitatie van 

het goed voor avontuurlijk sporten 

 

6. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken : ruilverkaveling Sint-Rijkers (Veurne-Alveringem) - aanleg fietspad - 

deel 1, met raming ten bedrage van 1.501.781 EUR (excl. BTW)  

 

7. Machtiging verlenen tot wijziging (uitbreiding voorwerp en aanpassing voorwaarden en 

canon) van de erfpacht toegekend aan de vzw WFIV m.b.t. onroerende goederen gelegen te 

Zedelgem, ter uitbreiding van het Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten 

 

8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken : aanleg van een fietspad en gescheiden stelsel in de Meulebekestraat te 

Pittem, met raming ten bedrage van 2.121.553,50 EUR (excl. BTW) waarvan 403.641,50 EUR 

(excl. BTW) ten laste van de Provincie 

 

9. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de kathedrale 

kerkfabriek St-Salvator 

 

10. Goedkeuren van de budgetwijziging 2015 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator 

te Brugge  

 

11. Goedkeuren van het budget 2016 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator  

 

12. Machtiging verlenen tot aankoop van gronden ter uitbreiding van het provinciedomein 

De Kemmelberg (aankoopprijs : 29.620,50 EUR) 

  

13. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) voor de 

opdracht van werken: restauratie betonnen bunkers en gemetselde loopgraven en 

toevoegingen van Batterij Aachen in het domein Raversyde met raming ten bedrage van 

433.636,40 EUR (excl. BTW)  

  

14. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) voor de 

opdracht van werken: pad & omgevingsaanleg, manschappen, overkappingen en tunnel van 

Batterij Aachen in domein Raversyde met raming ten bedrage van 766.963,58 EUR (excl. 

BTW)  

 

15. Machtiging verlenen tot wijziging van de concessieovereenkomst d.d. 17 januari 1973 

betreffende luchthavengronden gelegen in het vliegveld Kortrijk-Wevelgem 

 

16. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open offerteaanvraag) betreffende 

de dienstenopdracht architect voor de diverse instandhoudings -en inrichtingswerken 

Provinciaal Hof te Brugge, met raming ten bedrage van 176.370 EUR (excl. BTW)  

 

17. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze betreffende de opdracht van werken : 

Bulskampveld, aanleg gescheiden rioleringsstelsel en bijhorende zuiveringsinfrastructuur, met 

raming ten bedrage van 422.389,48 EUR (excl. BTW) 
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18. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze voor de opdracht van werken : 

Trimaarzate tussen Spiere-Helkijn en Avelgem (fase 2 en 3) met raming ten bedrage van 

1.238.876,43 EUR (excl.BTW) waarvan 1.146.488,31 EUR (excl.BTW) ten laste van de 

Provincie  

 

19. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open offertevraag) betreffende de 

opdracht van werken: prov.domein Tillegem, restauratie van instabiele toegangsbrug en 

landhoofd met raming ten bedrage van 305.153,26 EUR (excl.BTW) 

 

20. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: Wielsbeke/Oostrozebeke, nieuwe ontsluiting van Kanaalzone West te 

Ooigem m.i.v. aanleg van een collector en veilige fietspaden met raming ten bedrage van 

3.228.059,60 EUR (excl.BTW) waarvan 531.353.35 EUR (excl.BTW) ten laste van de Provincie  

 

21. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken: sanering centrum Wingene Sint-Jan/Ruiseledesteenweg fase 1, 

Ruiseledesteenweg - aanleg fietspad en gescheiden stelsel met raming ten bedrage van 

2.924.713,03 EUR (excl.BTW) waarvan 404.237,41 EUR (excl.BTW) ten laste van de Provincie 

 

22. Goedkeuring van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) voor de 

opdracht van werken: restauratie brugpoortje inclusief landhoofden brug over de vijver “t 

Zeetje” gelegen op het domein ’t Veld te Ardooie met raming ten bedrage van 93.901,53 euro 

(excl. BTW). 

  

23. Goedkeuren van het gewijzigd meerjarenplan 2015-2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

24. 42000-AP-PRIOR 

Goedkeuren van het budget 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres der 

Bedroefden in Pervijze 

 

25. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek Heilige Amandus in Kortrijk 

 

26. Goedkeuren van de budgetwijziging 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige 

Amandus in Kortrijk 

 

27. Goedkeuren van het budget 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 

Kortrijk 

 

28. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena in Brugge 

 

29. Goedkeuren van de budgetwijziging 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 

Konstantijn en Helena in Brugge 

  

30. Goedkeuren van het budget 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn 

en Helena in Brugge 
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31. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de orthodoxe 

kerkfabriek HH. Kyrillos en Methodios in Oostende 

 

32. Goedkeuren van de budgetwijziging 2015 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen 

Kyrillos en Methodios in Oostende 

 

33. Goedkeuren van het budget 2016 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

  

34. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2015-2019 van de islamitische 

geloofsgemeenschap Assounah te Desselgem 

  

35. Goedkeuren van het budget 2015 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah 

te Desselgem 

 

36. Goedkeuren van het budget 2016 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah 

te Desselgem 

 

37. Opheffen van het provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake 

milieuhinderreductie 

 

38. Voorlopige vaststelling PRUP Kemmelberg (Heuvelland) 

 

39. Definitieve vaststelling PRUP Strand en Dijk Brugge West 

 

40. Machtiging verlenen tot vervreemding en ruiling van restpercelen langs de 

spoorwegbeddingen Keselbergroute en Groene 62 (totale opbrengst : 10.760,35 EUR) 

 

41. Machtiging verlenen tot aankoop van 2 percelen grond ter uitbreiding van het 

provinciedomein De Kemmelberg (aankoopprijs : 50.000 EUR) 

 

42. Goedkeuren machtiging Raad van Bestuur POM West-Vlaanderen tot wijziging van de 

statuten van de POM West-Vlaanderen 

  

43. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest/Vlaamse 

Gemeenschap en de provinciebesturen West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, 

inzake het beheer en technische bijstand ikv de uitvoering van het Interreg VA 2 zeeën 

programma 2014-2020 

 

 

28. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 22 oktober 2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
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Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22 oktober 2015 ter kennis te 

brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Guido DECORTE 

 

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/10/2015  

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 oktober 2015 werden volgende 

beslissingen genomen: 

 

OPENBAAR 

 

1. Goedkeuren van de intentieverklaring tussen de Provincie, het 

Gemeenschapsonderwijs en de scholengroep 26 “Mandel en Leie” van het GO! m.b.t. het 

PCVO 

 

  

2. Goedkeuren bestek en gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de opdracht 

van werken: aanleggen van een gecontroleerd overstromingsgebied op de Hulstebeek 

WL.7.9.2 - 2e categorie te Oostrozebeke ten bedrage van 432.477,70 EUR ( excl. BTW) 

 

3. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding) betreffende de 

opdracht van werken : aanleggen van een fietspad langs de Aartrijksesteenweg te Jabbeke 

(fase 1) met raming ten bedrage van 1.297.291 EUR (excl. BTW) waarvan 255.673,25 EUR 

(excl. BTW) ten laste van de Provincie 

 

4. Machtiging verlenen tot het ruilen van grond te Torhout ter regularisatie van de 

bestaande toestand langs de Groene 62.   

 

5. Machtiging verlenen tot aankoop van een perceel grond gelegen te Heuvelland ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Kemmelberg.   

 

6. Machtiging verlenen tot het ruilen van grond te Heuvelland voor het creëren van een 

wandelverbinding in het domein De Kemmelberg.  

 

7. Machtiging verlenen tot aankoop van grond te Brugge ter uitbreiding van het 

provinciedomein Tillegem.  
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8. Machtiging verlenen tot aankoop van een perceel grond te Brugge/Loppem ter 

uitbreiding van het provinciedomein Tillegembos.   

 

9. Machtiging verlenen tot het in erfpacht nemen van gebouwen en oorlogsresten met 

bijgaande grond gelegen te Oostende met het oog op de verdere uitbouw/exploitatie van het 

provinciedomein Raversyde 

 

10. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond gelegen te Harelbeke ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Gavers.  

 

11. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond gelegen te Wevelgem ter 

uitbreiding van het provinciedomein Bergelen.   

 

12. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van IMEWO op 16 december 2015 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten 

 

13. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van Gaselwest op 17 december 2015 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten 

  

14. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de  algemene vergadering van INFRAX-

WEST op 23 november 2015 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de 

voorgestelde agendapunten 

 

15. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 Vlaamse 

provinciebesturen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en 

aanverwante thema’s   

 

 

29. VASTSTELLING van de 2de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2015-02 

 

VASTSTELLING 2de WIJZIGING BUDGET 2015 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 30 april 2015 houdende vaststelling 

van de tweede wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014-2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2015 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2015/02)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van 

het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 24 maart 2015); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 2 april 2015). 

BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2015/02). 

 

Brugge, 30 april 2015 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

Download hier de tweede budgetwijziging van 2015. 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2015-02.pdf
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30.  VASTSTELLING van de 3de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2015-03 

 

VASTSTELLING 3de WIJZIGING BUDGET 2015 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 

 

In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 25 juni 2015 houdende vaststelling 

van de derde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014-2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2015 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2015/03)  

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van 

het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 19 mei 2015); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 28 mei 2015). 
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BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2015/03). 

 

Brugge, 25 juni 2015 

 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

Download hier de derde budgetwijziging van 2015. 

 

 

31. CONSULATEN: Uitbreiding jurisdictie Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv.2015-ID 

 

Aan de gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat het rechtsgebied van mevrouw Erna Theresia 

VIENNE, Ereconsul van de Bondsrepubliek Duitsland, werd uitgebreid tot de gebieden van de 

Provincies Oost- en West-Vlaanderen, met standplaats te Zeebrugge. 

 

De gemeentebesturen worden verzocht mevrouw VIENNE in de uitoefening van haar functie 

maximaal te ondersteunen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen 

 

 

32. Te Deum op 15 november 2015 ter gelegenheid van Koningsdag. 

 

Dienst en referte: Kabinet Gouverneur West-Vlaanderen – Kab.Gouv-2015-Te 

Deum/november 

 

Aan de Gemeentebesturen, 

 

Mevrouwen, 

Mijne Heren, 

 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2015-03.pdf
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Ik heb de eer u ervan in kennis te stellen dat ter gelegenheid van Koningsdag op  

15 november aanstaande, in de kerken van de gemeenten in onze provincie een Te Deum zal 

gezongen worden. 

Indien andere godsdiensten of levensbeschouwelijke strekkingen mij zouden meedelen dat zij 

ter gelegenheid van dit feest een plechtigheid inrichten, zal ik deze initiatieven eveneens 

meedelen aan de lokale besturen. 

 

Carl Decaluwé 

Gouverneur van West-Vlaanderen. 

 

 

 



 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2015 
           

 

 

61 

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 6 - maandag 21 december 2015 

 

33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 16 november 2015, met voortzettingen op 24, 25 en 26/11 en 3/12/2015. 

 

34. VASTSTELLING van de 4de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

35. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Algemene Provinciebelasting. 

 

36. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op bedrijven. 

 

37. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op jachtverloven 

en jachtvergunningen. 

 

38. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van provinciale opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

 

39. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op tweede 

verblijven. 
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33. Lijst van de besluiten van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 16 november 2015, met voortzettingen op 24, 25 en 26/11 en 3/12/2015. 

 

Dienst en referte: Griffie 

 

Aan de gemeentebesturen, 

Aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

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

van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 16 november 2015, met 

voortzettingen op 24, 25 en 26/11 en 3/12/2015,  ter kennis te brengen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 

De provinciegriffier De gedeputeerde, 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Guido DECORTE 

 

  

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 16/11/2015 (met voortzetting 

op 24,25 en 26/11 en 3/12/2015) 

 

Lijst van de besluiten 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. 16 november 2015 - met voortzettingen op 24, 25 

en 26/11 en 3/12/2015 - werden volgende beslissingen genomen: 

 

1. Vaststellen van het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-

2019 

 

2. Aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van IKWV 

op 16 december 2015 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

  

3. Aanduiden vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van WIV 

op 16 december 2015 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde agendapunten 

 

4. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van WVI op 10 december 2015 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde 

agendapunten 

 

5. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van IMOG op 15 december 2015 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde 

agendapunten 

 

  

6. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering 

van Leiedal op 16 december 2015 en bepalen van het stemgedrag m.b.t. de voorgestelde 

agendapunten 

 



 BESTUURSMEMORIAAL 

VU.Geert Anthierens, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries 

 

 

 

BESTUURSMEMORIAAL NR. 6 – 2015 
           

 

 

63 

7. Aanduiden van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de 

buitengewone algemene vergaderingen TMVW, TMVR en TMVS op 17 december 2015 en 

bepaling van het stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde 

agendapunten (waaronder statutenwijzigingen) 

 

8. Machtiging verlenen tot het wijzigen van de erfpachtakte m.b.t. gronden en gebouwen 

in het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld 

 

9. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond voor de aanleg van een 

bufferbekken op de Hulstebeek te Oostrozebeke / Harelbeke 

 

10. Machtiging verlenen tot aankoop van een perceel grond te Brugge, ter uitbreiding van 

het provinciedomein Tillegem (aankoopprijs : 32.571 EUR) 

 

11. Machtiging verlenen tot aankoop van percelen grond te Brugge, ter uitbreiding van het 

provinciedomein Tillegem (aankoopprijs 173.914 EUR + wederbelegging 15%) 

 

12. Beslissen tot vervanging bestuurslid POM West-Vlaanderen 

 

13. Wijziging of opheffing van diverse reglementen m.b.t. beleidsdomeinen cultuur, 

welzijn en sport 

 

14. Goedkeuren van het budget 2016 en het meerjarenplan 2015-2019 van Westtoer apb 

 

15. Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 

2016 (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2016) 

 

16. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 

2016 (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2016) 

 

17. Vaststellen van de belastingverordening inzake provinciebelasting op tweede 

verblijven voor 2016 (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2016) 

 

18. Vaststellen van de belastingverordening inzake provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen voor 2016 (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2016) 

 

  

19. Vaststellen van de heffing van 355 provinciale opcentiemen op de onroerende 

voorheffing (provinciale fiscaliteit voor het aanslagjaar 2016) 

 

20. Kennisnemen van het budget 2016 van Inagro vzw 

 

21. Kennisnemen van het budget 2016 van de POM West-Vlaanderen 

 

22. Goedkeuren budget 2016 en meerjarenplan 2016-2019 van Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb 

 

 

34. VASTSTELLING van de 4de wijziging van het budget 2015 en van het 

meerjarenplan 2014-2019. 

 

Dienst en referte : Griffie – budget : Nr. 2015-04 

 
VASTSTELLING 4de WIJZIGING BUDGET 2015 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 
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In uitvoering van artikel 245 van het Provinciedecreet wordt bekendgemaakt in het 

Bestuursmemoriaal de beslissing van de Provincieraad dd. 24 september 2015 houdende 

vaststelling van de vierde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014-

2019.  

 

Met de meeste hoogachting 

 

De Provinciegriffier        De Gouverneur 

(get.) Geert Anthierens          (get.) Carl Decaluwé 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING 

VAN HET BUDGET 2015 EN VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019 (BW 2015/04) 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, artikel 148, 151 en 156, §2, derde lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 159, §3, ingevoegd bij het decreet 

van 30 april 2009, artikel 175, artikel 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 

gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009, en artikel 268, §1, gewijzigd bij de 

decreten van 2 juni 2006 en 30 april 2009; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de 

inwerkingtreding van sommige bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 

2005 en ter uitvoering van artikel 156, 175 en 264 van het Provinciedecreet van 9 

december 2005; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en de 

beheercyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 

november 2012;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en nadere 

voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 

rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn gewijzigd bij ministerieel besluit van de Vlaamse Regering van 

23 november 2012; 

 het besluit van de provincieraad dd. 4 december 2014 betreffende de vaststelling van 

het budget 2015 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019; 

 het advies van het managementteam (dd. 25 augustus 2015); 

 het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke; 

 het voorstel van de deputatie (dd. 3 september 2015). 

 

BESLUIT: 

 

Enig artikel : 

De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 

2014 – 2019 goed  (BW 2015/04). 

 

Brugge, 24 september 2015 

 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
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Geert ANTHIERENS Eliane SPINCEMAILLE 

 

Download hier de vierde wijziging van het budget 2015 en van het meerjarenplan 2014-2019 

 

 

35. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Algemene Provinciebelasting. 

  

Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.031 / 1 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2016 van een Algemene Provinciebelasting. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene 

financiering, 

(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking) 

- Artikel 90,2° van het provinciedecreet 

- De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet 

- De wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

- 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 

- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

- Het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 12 maart 2015, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 1  - Algemene 

provinciale belastingverordening 

- Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven) 

- Financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de 

belasting bekomen op basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden 

verband met een tegemoetkoming die genoten wordt op basis van een onderzoek dat 

reeds door andere wettelijke bevoegde instanties werd uitgevoerd 

- Het voorstel van de deputatie 
 

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/BW2015-04.pdf
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Besluit 

 

Artikel 1 

 

Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting 

geheven ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats 

hebben op 1 januari van het aanslagjaar. 

 

Art. 2 

 

A. Onder gezin wordt verstaan : 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse zaken 

en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de bevolkingsregisters 

en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is samengesteld 

gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door verwantschap verbonden zijn. 

 

Art. 3 

 

De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel 

de bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

Art. 4 

 

De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 

gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin 

betreffen. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 22,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 

39,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 

 

§1. A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van 

het gezin op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie 

(leefloon) op basis van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke 

integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt 

genomen door de federale staat. 

 

B. Indien de referentiepersoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de 

voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die 

overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting kunnen 
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bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 17,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één 

persoon en op 31,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

§2. Elke aanvraag om ontheffing of vermindering op grond van §1 moet binnen twee 

maanden na verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk worden aangevraagd bij de 

deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, Koning Leopold III-

laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 6 

 

De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig 

de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt 

onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 

 

Art. 7 

 

De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, 

evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden 

opgenomen. 

 

Art. 8 

 

Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 

provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 9 

 

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien 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 aanzien. 

 

Art. 10 

 

De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een 

vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 11 

 

Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. 
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De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 12 

 

Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de 

bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 

 

De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2016. 

 

Brugge, 3 december 2015 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

36. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op bedrijven. 

 

Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.031 / 2 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2016 van een  Provinciebelasting op bedrijven. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene 

financiering, 

(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42, §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 
(bekendmaking) 
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- Artikel 90,2° van het provinciedecreet 

- De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet 

- De wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

- 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 

- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

- Het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 12 maart 2015, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 2  - 

Belastingverordening op bedrijven 

- Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- De heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de 

belastingopbrengsten de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de 

invordering van de belastingaanslagen te dekken 

- Het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak 

om de administratieve kost van de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat 

kan worden aangenomen dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht 

liggen van elke belastingplichtige 

- Het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde 

tariefstructuur laat op adequate wijze toe om, bij benadering en in overeenstemming 

met het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid, de belasting vast te stellen 

- Het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd 

teneinde de provinciebelasting op bedrijven te berekenen 

- De belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die 

verscheidenheid moet noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde 

categorieën. De normen van een belasting kunnen niet worden aangepast naargelang 

de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor elk soort bedrijf (elk met hun 

eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling 

- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken 

redelijk verantwoorde differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het 

belastingreglement en het verschil in tarifering 

- Categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk 

productiemiddel aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager 

rendement per vierkante meter oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood 

aan grotere oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te 

kunnen realiseren. De tariefstructuur komt tegemoet aan de doelstelling van een 

evenwichtige spreiding in functie van de financiële draagkracht door voor land- en 

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten 

- Het voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

§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. 
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§2. Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een BTW-

nummer en/of ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een 

beoefenaar van een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 

 

De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke 

activiteitskern of bedrijfsvestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 3 

 

Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 

1 januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 

 

 forfaitair 103,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 

 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m²; 

 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 4 

 

Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte , zowel bebouwde als 

onbebouwde die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating 

wordt gebruikt of hiervoor noodzakelijk is, alsmede de oppervlakte van de aanliggende 

terreinen met inbegrip van alle aanhorigheden die een functionele band hebben met de 

uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 

 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden : 

 

a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de oppervlakte van het woonhuis, de 

onbebouwde hofplaats, weilanden en cultuurgronden. 

 

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging 

te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art. 5 

 

De belasting is niet verschuldigd door de rechtspersonen bedoeld in de artikelen 180 en 181 

van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

 

Art 6 

 

§1. Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per activiteitskern of bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van het 

aanslagjaar, en dit bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat bij 

voormelde dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending 

ervan. 

 

§2. De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. Dit 

formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan de 
aanslag zal worden gevestigd. 
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§3. Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn 

vermeld of indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare 

toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van 

één maand vanaf de verzending ervan, het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige 

wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelastingen. 

 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden 

bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de belastbare toestand op 1 januari van het 

aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte van wijziging’ niet terugsturen 

naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

§4. Het formulier ‘aangifte van wijziging’, dat zo nodig wordt verbeterd of vervolledigd binnen 

de in §3 vermelde termijn, heeft dezelfde waarde als een tijdig ingediende aangifte. 

 

Indien de belastingplichtige evenwel de in §3 , eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig 

naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen 

aanbrengt op het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld 

met een gebrek aan aangifte binnen de in §1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte 

en zijn de bepalingen van artikel 17 van toepassing. 

 

§5. Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige 

formulieren aanvragen. 

 

§6. Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij informatica- 

en telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de integriteit van de 

elektronische documenten waarborgen, evenals de toerekening aan de belastingplichtige. 

 

Art. 7 

 

Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 

meerdere nieuwe/bijkomende activiteitskernen of bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die 

één of meerdere activiteitskernen of bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen 

beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan 

schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 8 

 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de 

vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige 

belastingvermindering. 

 

Art. 9 

 

De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig 

de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt 

onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 
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Art. 10 

 

De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, 

evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden 

opgenomen. 

 

Art. 11 

 

Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 

aanslagen. 

 

Art. 12 

 

Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 

provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering.  

 

Art. 13 

 

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Aan de bezwaarindiener 

wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs uitgereikt 

dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig 

bezwaarschrift worden aangezien. 

 

Art. 14 

 

De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen 

maanden wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen 

maanden kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door 

een vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 15 

 

Tegen de beslissing genomen door de deputatie 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 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 16 

 

Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de 
bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 
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inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 17 

 

Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 6 §1 bepaalde termijn, of in geval van 

onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege 

aangeslagen worden overeenkomstig de procedure voorzien in art. 7 van bovenvermeld 

decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 

25,00 euro; 

 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 

55,00 euro; 

 100 % van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een 

minimum van 105,00 euro. 

 

Art. 18 

 

Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2016. 

 

Brugge, 3 december 201 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

37. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op jachtverloven 

en jachtvergunningen. 

 

Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.031 / 4 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2016 van een  Provinciebelasting op jachtverloven en 

jachtvergunningen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene 

financiering, 

(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN EEN PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN EN 

JACHTVERGUNNINGEN 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
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verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking) 

- De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- De wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

- 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; 

- Het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

Deputatie van 12 maart 2015, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 4 - 

Belastingverordening op jachtverloven en jachtvergunningen 

- Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven) 

- Het voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

De provinciebelasting op jachtverloven en jachtvergunningen wordt bepaald op 10 % van de 

gewestbelasting voor : 

a) de verloven geldig alle dagen ; 

b) de verloven alleen 's zondags geldig ; 

c) de jachtvergunningen. 

 

Art. 2 

 

Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2016. 

 

Brugge, 3 december 2015 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

38. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van provinciale opcentiemen op de 

onroerende voorheffing. 

 

Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.01 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2016 van driehonderd vijfenvijftig opcentiemen op de onroerende 

voorheffing. 

 
Met de meeste hoogachting, 
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De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene 

financiering, 

(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT 

INVOERING VAN PROVINCIALE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking) 

- De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet 

- De wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming van de instellingen 

- 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 

- Artikel 464 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

- Het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 12 maart 2015, inzonderheid Deel I – Heffing provinciale opcentiemen 

op de onroerende voorheffing 

- Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven) 

- Op voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

Het getal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt 

voor de onroerende voorheffing op driehonderd vijfenvijftig (355) vastgesteld. 

 

Art. 2 

 

Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2016. 

 

Brugge, 3 december 2015 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

39. Heffing voor het aanslagjaar 2016 van een Provinciebelasting op tweede 

verblijven. 

 

Dienst en referte : Provinciebelastingen  : 2016 / 484.031 / 3 

 
Mevrouwen, 
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Mijne heren, 

 

In uitvoering van artikel 180 van het Provinciedecreet wordt in het Bestuursmemoriaal 

bekendgemaakt : het besluit van de Provincieraad van 3 december 2015, houdende heffing 

voor het aanslagjaar 2016 van een  Provinciebelasting op tweede verblijven. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De provinciegriffier,     De gedeputeerde voor algemene 

financiering, 

(get.) Geert ANTHIERENS    (get.) Carl VEREECKE 

 

 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET REGLEMENT TOT INVOERING 

VAN DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de 

provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 

(bekendmaking) 

- Artikel 90,2° van het provinciedecreet 

- De artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet 

- De wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 

augustus 1980 tot hervorming der instellingen 

- 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 

- Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 

- Het reglement van de provinciebelastingen zoals gecoördineerd bij besluit van de 

deputatie van 12 maart 2015, inzonderheid Deel II -  Hoofdstuk 3  - 

Belastingverordening op tweede verblijven 

- Het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

provincie in het algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- Het voorstel van de deputatie 

 

Besluit 

 

Artikel 1 

 

Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de tweede 

verblijven. 

 

Art. 2 

 

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de 

gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan 

worden gebruikt. 
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Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, 

weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet 

ingeschreven zijn in de kadastrale legger. 

 

Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 

 

- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 

- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 

- studentenhuizen en -kamers 

 

Art. 3 

 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het 

aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het 

tweede verblijf verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt 

ongeacht het feit of hij al of niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-

Vlaamse gemeente. 

 

In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd 

door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 

De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

 

In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 

 

Art. 4 

 

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 118,00 per tweede verblijf. 

 

Art. 5 

 

De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige op 1 

januari van het aanslagjaar verschuldigd. 

 

Art. 6 

 

Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede verblijf 

niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit 

eigen beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan 

schriftelijk in kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 

 

Art. 7 

 

De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig 

de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en 

de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt 

onverwijld voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de 

belastingschuldige. 

 

Art. 8 

 

De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, 

evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden 

opgenomen. 
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Art. 9 

 

Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het 

provinciebestuur. Na het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in 

toepassing van artikel 90,2° van het provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 10 

 

Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde 

werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien 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 aanzien. 

 

Art. 11 

 

De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden 

kan de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een 

vordering in te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 12 

 

Tegen de beslissing genomen door de deputatie 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 

deputatie worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient 

bij elk exemplaar van het verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

  

Art. 13 

 

Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de 

bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen en artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat 

wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 14 

 

De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2016. 
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Brugge, 3 december 2015 

 

De Provinciegriffier,       De Voorzitter, 

Geert ANTHIERENS       Eliane SPINCEMAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


