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PROVINCIALE REGLEMENTEN
24. Vaststellen tweede wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad 27 april 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2017 EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
(BW 2017/02)
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. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van
het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van
het budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 14 maart 2017);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 23 maart 2017).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2017 en een wijziging van het
meerjarenplan 2014 – 2019 goed (BW 2017/02).
Brugge, 27/04/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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BIJLAGE: Het budget 2017 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201710/Meerjarenplan_Budget_2017.pdf
25. Vaststellen derde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad 22 juni 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE DERDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2017 EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
(BW 2017/03)
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. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van
het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van
het budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 9 mei 2017);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 18 mei 2017).

BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de derde wijziging van het budget 2017 en een wijziging van het
meerjarenplan 2014 – 2019 goed (BW 2017/03).
Brugge, 22/06/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane
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BIJLAGE: Het budget 2017 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201710/Meerjarenplan_Budget_2017.pdf
26. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016 (Provincieraad 22
juni 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING VAN
DE PROVINCIE VOOR HET DIENSTJAAR 2016
DE PROVINCIERAAD VAN 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, 43. § 1 3° en
169
de Provinciewet artikel 66 §2
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
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
het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet van
9 december 2005
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn
het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van 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
de beslissing van de provincieraad d.d. 26 mei 2011 tot goedkeuring van de
kandidaatstelling als pilootbestuur voor de implementatie vanaf 1 januari 2012 van de
bepalingen uit het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus en de vaststelling van de modaliteiten hieromtrent
de goedkeuring van de ontwerp jaarrekening 2016 door de deputatie en het overmaken
van de stukken aan het Rekenhof
de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door het Rekenhof op 23 mei 2017
het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota dd. 1 juni 2017

BESLUIT :
Artikel 1:
De jaarrekening voor het dienstjaar 2016 wordt goedgekeurd met een budgettair resultaat
van
- 1.844.814 euro, een gecumuleerd budgettair resultaat van 114.648.651 euro
en een resultaat op kasbasis van 74.427.587 euro.
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Artikel 2:
De jaarrekening voor het dienstjaar 2016 wordt goedgekeurd met een balanstotaal op 31
december 2016 van 430.218.114,86 euro en een overschot van het boekjaar van
5.520.326,28 euro.
Brugge, 22/06/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: De jaarrekening 2016 is raadpleegbaar via de volgende link: https://www.westvlaanderen.be/sites/default/files/2019-08/Jaarrekening2016.pdf
27. Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad 28 september 2017, voortgezet op 5 oktober 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIERDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2017 EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
(BW 2017/04)
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. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van
het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van
het budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 29 augustus 2017);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 31 augustus 2017).
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BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de vierde wijziging van het budget 2017 en een wijziging van het
meerjarenplan 2014 – 2019 goed (BW 2017/04).
Brugge, 28/09/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2017 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201710/Meerjarenplan_Budget_2017.pdf
28. Wijziging van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel
(Provincieraad 28 september 2017, voortgezet op 5 oktober 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET
WIJZIGEN VAN DE RECHTSPOSITIEREGELING VAN HET PROVINCIEPERSONEEL
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen :
-

-

-

Het Provinciedecreet van 9 december 2005 en de latere wijzigingen, meer bepaald
titel III – personeel;
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het
mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen;
Haar besluit van 27 november 2008 tot vaststelling van de rechtspositieregeling van
het provinciepersoneel en gewijzigd bij besluiten van 26 maart 2009, 25 juni 2009, 25
november 2010, 26 mei 2011, 25 oktober 2012, 27 juni 2013, 23 januari 2014, 22
december 2014, 25 februari 2016, 22 september 2016 en van 23 maart 2017;
De brief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 16 mei 2017;
Het advies van het Managementteam van 13 juni 2017 en van 29 augustus 2017;
Het protocol van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 27 juni 2017 en van 15
september 2017;
Het voorstel van de deputatie.

BESLUIT:
Artikel 1:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk I. Algemene bepalingen wordt de volgende wijziging aangebracht:
In artikel 261bis wordt het woord “juni” bijgevoegd vóór de woorden “juli en augustus”.
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Artikel 2:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk V. Het ziekteverlof worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° In artikel 300 worden na de woorden “Het wegens ziekte” de woorden “of arbeidsongeval”
toegevoegd;
2° In artikel 302 wordt het woord “ongeval” gewijzigd in het woord “arbeidsongeval”.
Artikel 3:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk VI. Het onbetaald verlof worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° In artikel 307§1, tweede lid worden de woorden “wordt bij” geschrapt en vervangen door
“kan”, tevens wordt het woord “verloven” geschrapt en vervangen door de woorden “onbetaald
verlof als recht voor een periode van ten hoogste drie maanden uitgesteld worden omwille van
de goede werking van de dienst. Bij de toekenning van onbetaald verlof als gunst wordt”;
2° In artikel 307§6, eerste lid worden de woorden “hetzij van het hoofd van personeel, hetzij”
geschrapt, tevens wordt het tweede en derde lid van artikel 307§6 geschrapt;
3° In artikel 308 worden de woorden “Dit hoofdstuk” geschrapt en vervangen door de woorden
“Deze afdeling”;
4° In artikel 311, 1° worden de woorden “of halve” toegevoegd na het woord “volledige”.
Artikel 4:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIII: Verloven en
afwezigheden, hoofdstuk VIbis. Onbetaald verlof om dwingende redenen wordt de volgende
wijziging aangebracht:
In artikel 314bis wordt het woord “kalenderdagen” geschrapt en vervangen door het woord
“werkdagen”.
Artikel 5:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XIV: Slotbepalingen, hoofdstuk
II. Overgangsbepalingen wordt de volgende wijziging aangebracht:
In artikel 363sexies §2 worden de woorden “in artikel 309 bepaalde recht/of” geschrapt.
Artikel 6:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV worden de woorden “Het
mandaatstelsel” toegevoegd vóór de woorden “het opdrachthouderschap en de waarneming
van een hogere functie;
Artikel 7:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV: Het mandaatstelsel, het
opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie worden de woorden “Hoofdstuk
I.
Het
opdrachthouderschap”
gewijzigd
in
de
woorden
“Hoofdstuk
II.
Het
opdrachthouderschap”.
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Artikel 8:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel IV: Het mandaatstelsel, het
opdrachthouderschap en de waarneming van een hogere functie worden de woorden “Hoofdstuk
II. De waarneming van een hogere functie” gewijzigd in de woorden “Hoofdstuk III. De
waarneming van een hogere functie;
Artikel 9:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, wordt onder titel IV een nieuw
hoofdstuk I toegevoegd vóór “Hoofdstuk II. Het opdrachthouderschap”:
“Hoofdstuk I. Het mandaatstelsel
Afdeling I. Algemene bepalingen
Artikel 152bis: § 1: Het mandaatstelsel houdt in dat een personeelslid voor een vooraf
bepaalde periode belast wordt met de uitoefening van een bepaalde functie.
§ 2: Er zijn twee soorten functies die bij mandaat vervuld kunnen worden :
1° de functies provinciegriffier en financieel beheerder van de provincie;
2° de functies van de hogere graden in niveau A zoals bepaald in artikel 8.
De aanstellende overheid stelt bij de vacantverklaring vast of de functie bij mandaat wordt
vervuld.
Alleen een vacante functie kan bij mandaat vervuld worden.
Artikel 152 ter: De duur van de mandaatperiode wordt voor de functies, vermeld in artikel
152 bis, § 2, 1° bepaald op zeven jaar en voor de functies, vermeld in artikel 152 bis, § 2, 2°
op vijf jaar.
Het mandaat is onbeperkt verlengbaar, telkens met eenzelfde duur als de eerste
mandaatperiode.
Afdeling II. Toegang tot het mandaatstelsel en de selectie
Artikel 152 quater: § 1: De vervulling van een betrekking bij mandaat kan op de wijzen
bepaald in artikel 9.
§2: Titel III, hoofdstuk II is van toepassing als het mandaat vervuld wordt door aanwerving.
§3: Titel III, hoofdstuk IX is van toepassing als het mandaat vervuld wordt bij bevordering.
§4: Titel III, hoofdstuk X is van toepassing als het mandaat vervuld wordt door interne
personeelsmobiliteit.
§5: Het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen houdende externe
personeelsmobiliteit van 22.12.2014 is van toepassing als het mandaat vervuld wordt door
externe personeelsmobiliteit.
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Artikel 152 quinquies: Om toegang te hebben tot een vacante mandaatfunctie, moet de
kandidaat :
1° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11, en aan de
aanwervingsvoorwaarden, vermeld in artikel 12, § 1 en § 2, als de vacature vervuld wordt bij
aanwerving;
2° - voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11, en aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 132, § 2, en in artikel 133, § 1, 1° tot en met 4°, als de
vacature vervuld wordt bij bevordering voor de mandaatfunctie voorzien in artikel 152bis § 2,
2°
- voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden, vermeld in artikel 11, en aan de
voorwaarden, vermeld in artikel 144 als de vacature vervuld wordt bij bevordering voor de
mandaatfunctie voorzien in artikel 152bis § 2, 1°
3° voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden in artikel 11, en aan de voorwaarden,
vermeld in artikel 147, § 2, en in artikel 149, als de vacature vervuld wordt bij interne
personeelsmobiliteit;
4° slagen voor de selectieproeven voor de mandaatfunctie, ongeacht de wijze waarop de
vacature vervuld wordt.
Afdeling III. Dienstverband, proeftijd, beloning en functionele loopbaan van de
mandaathouder
Artikel 152 sexies: § 1: De geselecteerde kandidaat wordt in statutair dienstverband
aangesteld in de mandaatfunctie als hij een vast aangesteld statutair personeelslid van het
bestuur is.
De geselecteerde kandidaat wordt in contractueel dienstverband aangesteld in de
mandaatfunctie als hij een contractueel personeelslid van het bestuur is of als hij extern is
aan het bestuur.
§ 2. De duur van de proeftijd (statutairen) of de inwerktijd (contractuelen) voor de
mandaatfuncties wordt bepaald op twaalf maanden.
De bepalingen in titel III, hoofdstuk III, afdeling II zijn met uitzondering van de bepalingen in
verband met een mogelijke verlenging van de proeftijd van toepassing als de mandaathouder
statutair wordt aangesteld. De bepalingen in titel III, hoofdstuk III, afdeling III zijn van
toepassing als de mandaathouder contractueel wordt aangesteld. De inwerktijd kan evenmin
verlengd worden. De bepalingen in titel III, hoofdstuk III, afdeling VI zijn met uitzondering
van de bepalingen in verband met een mogelijke verlenging van de proeftijd of de inwerktijd
van toepassing op de mandaatfuncties vermeld in artikel 152 bis, § 2, 1°.
§ 3. De mandaathouder die ongunstig geëvalueerd wordt bij de eindevaluatie van de proeftijd
of de inwerktijd of bij de tussentijdse evaluatie wordt van zijn mandaat ontheven.
De mandaathouder die contractueel werd aangesteld kan na een ongunstige inwerktijd
ontslagen worden volgens de bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet.
Artikel 152 septies: De mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 152bis, § 2, 1°,
krijgt de salarisschaal die overeenstemt met die functie.
De mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 152bis, § 2, 2°, krijgt de eerste
salarisschaal van de functionele loopbaan die overeenstemt met de functie die hij bij mandaat
uitoefent, tenzij artikel 124 van toepassing is. Hij heeft recht op de functionele loopbaan
onder dezelfde voorwaarden als de personeelsleden die niet in een mandaatfunctie aangesteld
zijn.
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Artikel 152 octies: De mandaathouder krijgt de mandaattoelage voorzien in artikel 233 bis.
Afdeling IV. De evaluatie, de verlenging en de beëindiging van het mandaat
Artikel 152 novies: § 1: Titel III, hoofdstuk V is van toepassing op de evaluatie van de
mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 152bis, § 2, 1°.
Titel III, hoofdstuk IV, afdeling I tot en met VIII zijn van overeenkomstige toepassing op de
evaluatie van de mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 152bis, § 2, 2°.
§ 2: Uiterlijk drie maanden vóór de afloop van een mandaatperiode krijgt de mandaathouder
een eindevaluatie over de afgelopen mandaatperiode, waarbij rekening wordt gehouden met
de evaluaties tijdens het mandaat.
De aanstelling van de mandaathouder die een gunstig evaluatieresultaat voor de
eindevaluatie van de afgelopen mandaatperiode heeft gekregen, wordt verlengd. Bij de
verlenging zijn de procedures voor bekendmaking en selectie niet van toepassing.
De beslissing tot verlenging wordt genomen vóór de afloop van de mandaatperiode. De
verlenging gaat in op de dag volgend op de datum van afloop van de vorige mandaatperiode.
De mandaathouder die ongunstig geëvalueerd wordt bij een periodieke evaluatie of bij de
eindevaluatie van de mandaatperiode, wordt van zijn mandaat ontheven.
Artikel 152 decies: Bij de beëindiging of de afloop van het mandaat keert het vast
aangestelde statutaire personeelslid terug naar de graad waarin het vast aangesteld is.
Het contractuele personeelslid dat van het mandaat wordt ontheven of waarvan het mandaat
afloopt, wordt uit de mandaatfunctie ontslagen in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen voor de beëindiging van arbeidsovereenkomsten.
Artikel 152 undecies: Als een mandaathouder met toepassing van artikel 152 decies, eerste
lid, terugkeert naar zijn vorige graad, gelden de volgende principes :
1° de schaalanciënniteit die verworven werd in de opeenvolgende salarisschalen van de
functionele loopbaan van de mandaatfunctie, wordt overgedragen naar de opeenvolgende
salarisschalen van de functionele loopbaan die het personeelslid voor het begin van zijn
mandaat had;
2° de evaluatie die het personeelslid heeft gekregen voor de aanvang van het mandaat, blijft
behouden.
Artikel 152 duodecies: Met behoud van de toepassing van artikel 152 novies, § 2, laatste lid,
wordt een mandaathouder in statutair verband in de volgende gevallen van het mandaat
ontheven vóór de afloop van de mandaatperiode :
1° op eigen verzoek;
2° voor een mandaathouder in een functie als vermeld in artikel 152bis, § 2, 2°, wegens
aanstelling in een andere functie binnen het bestuur na een aanwervings- of een
bevorderingsprocedure of een procedure van interne personeelsmobiliteit;
3° wegens herplaatsing met toepassing van artikel 182ter § 1 en § 2 a. of met toepassing van
artikel 182sexies § 1 a. en §2;
4° wegens pensionering.”

43

BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 - 2017

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
Artikel 10:
In de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, goedgekeurd bij besluit van de
provincieraad van 27 november 2008 en latere wijzigingen, titel XII: De toelagen,
vergoedingen en sociale voordelen, hoofdstuk IV. De andere toelagen worden volgende
wijzigingen aangebracht:
1° “Afdeling IV. De toelage voor opdrachthouderschap” gewijzigd in “Afdeling IV. De toelage
voor opdrachthouderschap en de mandaattoelage”;
2° Onder afdeling IV. De toelage voor opdrachthouderschap en de mandaattoelage wordt
“Onderafdeling 1. De toelage voor opdrachthouderschap” toegevoegd vóór artikel 233;
3° Onder afdeling IV. De toelage voor opdrachthouderschap en de mandaattoelage wordt
“Onderafdeling 2. De mandaattoelage” toegevoegd na artikel 233;
4° Onder afdeling IV. De toelage voor opdrachthouderschap en de mandaattoelage,
onderafdeling 2. De mandaattoelage wordt artikel 233bis toegevoegd:
Artikel 233bis: De toelage voor het uitoefenen van een mandaat, vermeld in artikel 152
octies, is gelijk aan 5 % van het geïndexeerde jaarsalaris van de mandaathouder. De toelage
wordt maandelijks samen met het salaris uitbetaald.
Artikel 11:
§1. De artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit treden in werking op 1 februari 2017;
§2. De artikelen 1, 2, 6, 7, 8, 9 en 10 van dit besluit treden vanaf heden in werking.
Brugge, 28/09/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

29. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het uitlenen van
audiovisueel materiaal, tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en
provinciaal promotiemateriaal (Provincieraad 26 oktober 2017)
PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE HET UITLENEN VAN AUDIOVISUEEL
MATERIAAL, TENTOONSTELLINGSMATERIAAL, EDUCATIEF MATERIAAL EN
PROMOTIEMATERIAAL
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen
en feitelijke overwegingen:
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen
2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale takenbehartiging) en 43, §2 (exclusieve
bevoegdheid van de provincieraad tot vaststellen van provinciale reglementen)
- Het besluit van de provincieraad dd. 27 juni 2013 tot vaststellen van het provinciaal
reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal
- De nood aan een herwerking naar aanleiding van wijzigingen in het aanbod en in de
organisatie van de provinciale uitleendienst
- Het voorstel van de deputatie
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BESLUIT:
Artikel 1:
Het bijgevoegde reglement betreffende het uitlenen van audiovisueel materiaal,
tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en promotiemateriaal wordt vastgesteld.
Art. 2:
De provincieraad machtigt de deputatie om in uitvoering van dit reglement volgende zaken
vast te leggen:
- Uitleenposten, openingsuren en aanbod
- Wijzigingen in reservatie/annulatie
- Tarieven voor definitief verloren materiaal
- Tarieven voor reiniging en schade
- Huurtarieven materiaal
- Andere zaken omtrent de werking van de uitleendienst die niet uitdrukkelijk in het
reglement zijn geregeld
Art. 3:
Het besluit van de provincieraad dd. 27 juni 2013 tot vaststellen van het provinciaal
reglement met betrekking tot het uitlenen van audiovisueel materiaal, kunstkoffers en
tentoonstellingsmateriaal wordt met de inwerkingtreding van dit nieuwe reglement
opgeheven.
Art. 4:
Alle reservaties die worden afgehaald na 1 november 2017 vallen onder het nieuwe
reglement.
Door een reservatie te plaatsen erkent de klant kennis te hebben genomen van het reglement
en verklaart hij het zonder enig voorbehoud deze te aanvaarden. Voor reservaties die voor 1
november 2017 werden gemaakt, maar na 1 november 2017 worden opgehaald, tekent de
klant bij afhaling af voor kennisname van het nieuwe reglement en aanvaarding ervan zonder
voorbehoud.
Art. 5:
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2017.
Brugge, 26/10/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

45

BESTUURSMEMORIAAL NR. 3 - 2017

VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
BIJLAGE
Provinciaal reglement betreffende het uitlenen van audiovisueel materiaal,
tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en provinciaal promotiemateriaal
Artikel 1: MISSIE EN VISIE VAN DE UITLEENDIENST
De provinciale uitleendienst faciliteert het uitleenproces voor audiovisueel materiaal,
tentoonstellingsmateriaal, provinciaal promotiemateriaal en educatief materiaal aan WestVlaamse jeugd- en volwassenenorganisaties, scholen, openbare besturen, instellingen en
diensten.
Het uitleenmateriaal is kwalitatief en wordt in goede staat uitgeleend aan democratische
prijzen. Vanuit de uitleenposten wordt gestreefd naar een optimale service en organisatie met
bijzondere aandacht voor deskundig advies bij de reservatie, technische bijstand/permanentie
tijdens de uitlening, een vlotte reservatietool, ergonomische pakketten, transparante
openingsdagen en uren van de uitleenposten, vlotte bereikbaarheid, voldoende parking en
laad- en losmogelijkheden bij de uitleenposten.
Commerciële organisaties, ondernemingen, beroepsverenigingen en particulier gebruik komen
niet in aanmerking. Aanvragen voor activiteiten met een commercieel doel of persoonlijk
winstoogmerk worden alsook afgewezen.
Art. 2: MATERIAALGROEPEN
Het aanbod van de uitleendienst valt binnen deze vier materiaalgroepen:
- Audiovisueel materiaal: klank-, licht- en videomateriaal, …
- Tentoonstellingsmateriaal: podia, tentoonstellingskasten, …
- Educatief materiaal: educatieve koffers, educatieve materialen
- Promotiemateriaal: vlaggen, banners, … met het logo van de provincie West-Vlaanderen
Art. 3: KLANT
De klant is de organisatie, school, openbaar bestuur, instelling of dienst die het materiaal van
de uitleendienst gebruikt (gebruik = reserveren, ophalen, bedienen, terugbrengen). De klant
erkent de goederen te ontlenen voor eigen gebruik. De klant verklaart de gebruiks- en
veiligheidsvoorschriften van de goederen te kennen en na te leven. De handleidingen zijn te
vinden op de website.
Art. 4: REGISTRATIE
De klant dient zich te registreren via de website van de uitleendienst
www.westvlaanderen.be/uitleendienst vooraleer hij kan reserveren. Na validatie van de
gegevens ontvangt de klant de nodige logingegevens waarmee hij online zijn reservatie kan
plaatsen. Wijzigingen aan de registratie (wijzigen/toevoegen contactgegevens, adres,
contactpersonen) kunnen online doorgegeven worden en worden via mail bevestigd aan de
verantwoordelijke (eerste contactpersoon) van de organisatie.
Art. 5: RESERVATIE
Alle materiaal kan vanaf 6 maanden voor de gewenste afhaaldag online
(www.westvlaanderen.be/uitleendienst) gereserveerd worden. Reservaties kunnen gemaakt
worden volgens beschikbaarheid van het materiaal en ontleentermijn. De beschikbaarheid kan
geraadpleegd worden via de online reservatietool. Indien het materiaal niet beschikbaar is in
de provinciale uitleendienst, kan de reservatie niet gemaakt worden.
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Ter bevestiging van de reservatie ontvangen de aanvrager en de verantwoordelijke van de
organisatie een reservatiebon per e-mail met vermelding van de gereserveerde goederen, de
ontleentermijn en de huurprijs. De hoeveelheid materiaal en de duur van een ontlening kan
beperkt worden zodat verschillende organisaties zich kunnen bedienen van het aanbod van de
uitleendienst. De beoordeling hiervan gebeurt door de coördinator van de provinciale
uitleendienst.
Art. 6: HUURPERIODE, VERGOEDING EN KADER TARIEVEN
De vermelde huurprijzen op de website is het basis huurtarief voor een huurperiode van één
week. De huurprijs is verschuldigd voor elke nieuwe begonnen huurperiode van één week. De
dag van afhalen is niet inbegrepen in de huurperiode. De dag van terugbrengen is wel
inbegrepen in de huurperiode.
De deputatie wordt gemachtigd om de tarievenlijst vast te leggen binnen het kader van dit
reglement. De huurprijs van het audiovisueel materiaal en het tentoonstellingsmateriaal
bedraagt tussen 0,5 en 1,5% van de aankoopwaarde en hangt af van de verwachte
levensduur van het materiaal, met een minimum van 2,5 euro. Voor klein randmateriaal kan
de huurprijs lager vastgesteld worden. Educatief materiaal en promotiemateriaal zijn gratis te
ontlenen.
Art. 7: AFHALEN, BETALING EN TRANSPORT
De klant biedt zich met de afgeprinte of digitale reservatiebon aan in de betreffende
uitleenpost op de afgesproken afhaaldagen en binnen de voorziene openingsuren.
Bij het afhalen maakt de uitleendienst een uitleenbon op. De klant ondertekent deze
uitleenbon waarmee hij erkent dat de goederen proper en vrij zijn van zichtbare schade of
onregelmatigheid. Na de ondertekening van de uitleenbon en de betaling van het huurgeld
worden de goederen overgemaakt aan de klant. Het huurgeld wordt betaald met
bancontact/visa. Contante betaling of een andere betaalwijze wordt niet aanvaard.
De goederen worden voor eigen rekening opgehaald. Het inladen van het materiaal gebeurt
steeds door de klant en hij voorziet daarvoor voldoende mankracht. De uitleendienst is niet
verantwoordelijk voor lichamelijke letsels en materiële schade aan het vervoersmiddel bij inen uitladen van het materiaal of manoeuvreren op het terrein van de uitleendienst. Indien de
klant zich aanbiedt met een vervoermiddel dat niet geschikt is voor transport van de
goederen kan de coördinator of postverantwoordelijke het transport weigeren. In het geval de
klant geen sluitende oplossing voorziet voor het transport blijft alleszins de ontleenvergoeding
voor de gereserveerde goederen verschuldigd. In de online catalogus wordt bij de respectieve
goederen het gewicht en/of afmetingen aangegeven.
In uitvoering van dit reglement kan de deputatie een bijkomende alternatieve wijze van
ophalen van het materiaal organiseren.
Art. 8: TERUGBRENGEN MATERIAAL
De klant dient de ontleende goederen terug in te leveren bij de uitleendienst op het
afgesproken tijdstip, zoals vermeld op de uitleenbon. De materialen worden afgeleverd in de
staat zoals deze hem werden bezorgd bij de afhaling: proper en vrij van zichtbare schade of
enige onregelmatigheid. Het materiaal moet altijd worden teruggebracht op de plaats van
afhaling. Het terugbrengen van de materialen gebeurt uitsluitend tijdens de openingsuren.
Het uitladen van het materiaal gebeurt steeds door de klant en hij voorziet daarvoor
voldoende mankracht. Het teruggebrachte materiaal wordt gecontroleerd door het personeel
van de uitleendienst op de dag van terugbrengen. Indien bij controle van de ingeleverde
materialen door het personeel een defect of een tekortkoming wordt vastgesteld, zullen de
kosten van herstel/vervanging verhaald worden op de klant.
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In uitvoering van dit reglement kan de deputatie een bijkomende alternatieve wijze van
terugbrengen van het materiaal organiseren.
Art. 9: TE LAAT TERUGBRENGEN VAN MATERIAAL
Het uitleensysteem staat of valt met het correct ophalen en terugbrengen van het
uitleenmateriaal.
Indien de klant het uitleenmateriaal niet tijdig of niet volledig kan terugbrengen op de
afgesproken datum zoals vermeld op de uitleenbon, neemt de klant telefonisch of per mail
contact op met de uitleendienst. Indien het materiaal dat de klant langer wenst te ontlenen
niet geblokkeerd is door een andere reservatie in de gewenste verlengperiode, wordt de
reservatie aangepast. De verlenging van de ontleenperiode kan tot gevolg hebben dat de
ontleenvergoeding verhoogt. In dit geval wordt geen boete aangerekend.
Er wordt een boete aangerekend gelijk aan het huurtarief van 1 week van het betreffende
materiaal, en dat te betalen per openingsdag van de betreffende uitleenpost dat het gehuurde
materiaal te laat wordt teruggebracht, in volgende gevallen:
- Indien de klant, zonder enig bericht naar de uitleendienst, het uitleenmateriaal niet tijdig of
niet volledig terugbrengt op de afgesproken datum zoals vermeld op de uitleenbon.
- Indien de klant wel contact opneemt met de uitleendienst en hieruit blijkt dat het materiaal
door een volgende reservatie is geblokkeerd en de uitlening bijgevolg niet kan verlengd
worden. Betaling van de boete gebeurt via factuur of bij terugbrengen van het ontleende
materiaal. Het niet betalen van deze factuur leidt tot het non-actief zetten van de organisatie
(zie uitsluiting). Bovendien kan de vergoeding en de schadevergoeding met alle mogelijke
middelen worden ingevorderd.
Randmateriaal in een uitleenpakket (vb. kabels, statieven) dat niet werd teruggebracht, kan
zonder boete tot 2 weken na de terugbrengdatum worden binnengebracht. Na twee weken
wordt het randmateriaal als definitief verloren beschouwd. (zie verlies van het geleende
materiaal)
Art. 10: VERLIES VAN HET GELEENDE MATERIAAL
Onder verlies wordt begrepen dat het materiaal definitief verloren is en bijgevolg niet meer
kan worden teruggebracht. Materiaal dat 2 weken na de terugbrengdatum nog niet is
ingeleverd wordt beschouwd als definitief verloren en wordt aangerekend. De tarieven
hiervoor worden in het uitvoeringsbesluit bij dit reglement vastgelegd. Blijkt het definitief
verloren materiaal achteraf teruggevonden te zijn, kan het betaalde bedrag niet terug
gevorderd worden en mag de klant het, ondertussen betaalde, materiaal houden.
Art. 11: BEVUILING EN SCHADE
Het provinciebestuur vordert de kosten die voortvloeien uit herstel en reiniging van het
uitgeleende materiaal terug van de klant: - Wanneer personeel van de uitleendienst moet
worden ingeschakeld worden om het materiaal opnieuw netjes te krijgen of te herstellen
wordt een uurtarief zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit bij dit reglement aangerekend,
eventueel verhoogd met de gemaakte kosten. - Bij schade hersteld door externe firma’s wordt
het factuurbedrag aangerekend eventueel verhoogd met de gemaakte kosten of met uurtarief
voor inzet personeel van de uitleendienst.
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Art. 12: TEKORTKOMINGEN
De klant moet de uitleendienst op de hoogte brengen van de technische defecten of
ontbrekende onderdelen die bij het gebruik van de materialen vastgesteld werden. Deze
melding moet ten laatste gebeuren bij het terugbrengen van de materialen. De klant krijgt
een tegoedbon voor de huur van het defecte of onvolledige materiaal indien als gevolg van de
tekortkoming het materiaal niet kon gebruikt worden. De tegoedbon heeft enkel betrekking
op het defecte of onvolledige materiaal, niet voor de gehele factuur indien er ook andere
materialen werden ontleend. De tegoedbon kan gebruikt worden bij een volgende ontlening
en blijft 1 jaar geldig. De tegoedbon is de enige compensatie, er kan geen geld terug gestort
worden.
Indien het meegekregen materiaal niet gebruikt kon worden wegens verkeerd gebruik,
verkeerde aansluiting (= niet defect) door de klant wordt er geen tegoedbon opgemaakt.
Art. 13: VERZEKERING
Het provinciebestuur heeft een verzekering alle risico’s op audiovisueel uitleenmateriaal van
de provinciale uitleendienst. De polis van deze verzekering is te raadplegen op de website van
de uitleendienst. Dit is inbegrepen in de huurprijs. Voor andere risico’s en voor andere
materiaalgroepen staat het de klant vrij om een aanvullende verzekering af te sluiten.
Art. 14: UITSLUITING
De uitleendienst kan de klant op non-actief plaatsen, waardoor deze geen nieuwe reservaties
meer kan maken of afhalen, in volgende gevallen:
- Als de klant de goederen heeft overgedragen, uitgeleend, (onder)verhuurd of ter
beschikking gesteld van derden. In dit geval wordt de materialen ogenblikkelijk
teruggevorderd. Ter verifiëring kan de uitleendienst aan de klant verzoeken om een
exemplaar van de aankondigingen, uitnodiging van het evenement waarvoor het materiaal
wordt ontleend aan de uitleendienst te bezorgen. De klant dient bovendien een
vertegenwoordiger van het provinciebestuur gratis toegang te geven tot de activiteiten
waarbij de ontleende goederen gebruikt worden om de naleving van dit reglement ter plaatse
te kunnen verifiëren.
- Als de klant weigert openstaande facturen te betalen. In dat geval is het aan het
provinciebestuur toegestaan om deze met alle mogelijke middelen te innen. Kosten die
daarbij gemaakt worden, komen ten laste van de klant.
Art. 15: AANSPRAKELIJKHEID
De klant is over de gehele duur van de ontlening aansprakelijk voor de schade of hinder die
het gehuurde materiaal, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou
veroorzaken. De provincie West-Vlaanderen kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden
voor ongevallen of eventuele andere schadelijke gevolgen voor de lener of voor derden die
zouden voortvloeien uit het gebruik of misbruik van de geleende materialen.
Art. 16: OVERMACHT EN BETWISTING
Er kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding indien gereserveerd materiaal op het
ogenblik van de afhaling niet beschikbaar is door overmacht waarbij de materialen geheel of
gedeeltelijk niet ter beschikking kunnen gesteld worden. Eventuele kosten die hieruit
voortvloeien, zoals het elders gaan uitlenen van materialen, kunnen niet verhaald worden op
de provinciale uitleendienst.
Elke klacht moet schriftelijk en binnen de 5 dagen na het voorval gericht worden aan de
coördinator van de uitleendienst Brugge. Elk geval van betwisting wordt beslecht door de
deputatie. In geval van beroep is enkel de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement
West- Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd.
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Art. 17: AANVULLENDE REGELING
De deputatie kan beslissen over zaken omtrent de werking van de uitleendienst die niet
uitdrukkelijk in dit reglement zijn geregeld.
30. Vaststellen van het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan
2014-2019 (Provincieraad november 2017, voortgezet op 28, 29 en 30
november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET BUDGET 2018 EN
VAN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
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, 43 en
142;
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;
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;
het decreet van 29 juni 2012 met betrekking tot de wijziging van het Provinciedecreet
van 9 december 2005;
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012 tot wijziging van diverse
bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de
beleids- en beheerscyclus van de gemeenten , de provincies en de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
het ministerieel besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de 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;
het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de
wijziging van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur
West-Vlaanderen voor de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018;
de besprekingen in het managementteam;
het voorstel van de deputatie (dd. 19 oktober 2017).
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BESLUIT:
Artikel 1:
De provincieraad keurt de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019 goed.
Art. 2:
De provincieraad keurt het budget 2018 goed.
Art. 3:
De provincieraad keurt de technische correctie m.b.t. de wijziging van naamgeving van het
beleidsdomein “Oorlog & Vrede” naar “Erfgoed” goed.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2017 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201710/Meerjarenplan_Budget_2017.pdf
BIJLAGE: Het budget 2018 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/Meerjarenplan_budget_2018.pdf
31. Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting
voor 2018 (Provincieraad november 2017, voortgezet op 28, 29 en 30
november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING VOOR
2018
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 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);
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-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;

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
40,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
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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
18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 32,00 euro voor de
gezinnen die bestaan uit twee of meer personen.
§2

Voor zover het recht niet automatisch werd toegekend, dient elke aanvraag om
ontheffing of vermindering op grond van §1, binnen twee maanden na verzending van
het aanslagbiljet, schriftelijk te 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.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen)
binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
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.
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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 2018.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

32. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
bedrijven voor 2018 (Provincieraad november 2017, voortgezet op 28, 29 en 30
november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR
2018
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 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);
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- 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 (inclusief stagairs) 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 BTWnummer 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.
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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 105,00 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.
b.

voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond;
bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden.

Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare activiteitskern of bedrijfsvestiging
te beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.
Art 5 §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
wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur WestVlaanderen, 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 WestVlaanderen, 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.
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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 16 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.
Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct
ingediende papieren aangifte of aangifte van wijziging.

Art. 6 – 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. 7 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.
De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de
vermindering van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige
belastingvermindering.
Art. 8 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de 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. 9 – 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. 10 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met
gewone aanslagen.
Art. 11 - 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. 12 - 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.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen)
binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
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. 13 - 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. 14 - 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. 15 - 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. 16 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 5 §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.
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Art. 17 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2018.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

33. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede
verblijven voor 2018 (Provincieraad november 2017, voortgezet op 28, 29 en
30 november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE
VERBLIJVEN VOOR 2018
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 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.
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
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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 WestVlaamse 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 € 121,00 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.
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/belastingen)
binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden.
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.
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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 2018.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

34. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op
jachtverloven en jachtvergunningen voor 2018 (Provincieraad november 2017,
voortgezet op 28, 29 en 30 november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE
BELASTINGVERORDENING INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN
EN JACHTVERGUNNINGEN VOOR 2018
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 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;
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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 2018.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

35. Vaststellen van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende
voorheffing (Provincieraad november 2017, voortgezet op 28, 29 en 30
november 2017 en op 4 en 7 december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLEN VAN DE HEFFING VAN 186,22
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 2018
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 464/1, 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies
- 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;
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BESLUIT :
Artikel 1 : Het aantal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de
provincie, wordt voor de onroerende voorheffing op honderdzesentachtig komma
tweeëntwintig (186,22) vastgesteld.
Art. 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2018.
Brugge, 07/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

36. Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2017, van de eerste wijziging
van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019 (Provincieraad 21
december 2017)
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE VIJFDE WIJZIGING
VAN HET BUDGET 2017 (BW 2017/05), DE EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET
2018 (BW 2018/01) EN DE WIJZIGING VAN HET MEERJARENPLAN 2014-2019
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. 3 december 2015 betreffende de vaststelling van
het budget 2016 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het besluit van de provincieraad dd. 8 december 2016 betreffende de vaststelling van
het budget 2017 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019;
het advies van het managementteam (dd. 14 november 2017);
het voorstel van gedeputeerde Carl Vereecke;
het voorstel van de deputatie (dd. 23 november 2017).
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BESLUIT:
Enig artikel :
De provincieraad keurt de vijfde wijziging van het budget 2017 (BW 2017/05), de eerste
wijziging van het budget 2018 (BW 2018/01) en een wijziging van het meerjarenplan 2014 –
2019 goed.
Brugge, 21/12/2017
De provinciegriffier
(get.) Geert ANTHIERENS
SPINCEMAILLE

De voorzitter
(get.) Eliane

BIJLAGE: Het budget 2017 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201710/Meerjarenplan_Budget_2017.pdf
BIJLAGE: Het budget 2018 en de budgetwijzigingen zijn raadpleegbaar via de de volgende
link: https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/201712/Meerjarenplan_budget_2018.pdf
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD
37. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 1 juni 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 01 juni 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
Gaselwest op 23 juni 2017 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
2. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
Imewo op 19 juni 2017 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
3. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van TMVW op 30 juni 2017 en bepaling van het stemgedrag van
deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
4. Aanduiden van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van
IKWV op 21 juni 2017 en bepaling van het stemgedrag van deze
vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
5. Goedkeuren van ontwerp politiereglement openbaar domein in beheer van de
provincie.
6. Machtiging verlenen tot verwerving van gronden ter realisatie van het
natuurinrichtingsproject Biscopveld aansluitend aan het provinciedomein
Lippensgoed-Bulskampveld
7. Machtiging verlenen tot aankoop hooilandperceel Ledegem
8. Machtiging verlenen tot verkoop en ruil van oude en nieuwe beekbeddingen
te Oostrozebeke en Moorslede
9. Machtiging verlenen tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Gaverbeek en de Makeveldbeek te Torhout
10. Machtiging verlenen tot verkoop van de Wullepitmolen gelegen te Kortemark
11. Machtiging verlenen tot aankoop van gronden ten voordele van Inagro
12. Verlenen van machtiging tot verkoop van de hoeve gelegen in het
provinciedomein Fort van Beieren te Koolkerke tegen minimaal de instelprijs
door middel van de procedure openbare verkoop hetzij door verdere
onderhandelingen via verkoop in der minne.
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38. Lijst van de besluiten van de provincieraad 22 juni 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 22 juni 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
1. Goedkeuren van de jaarrekening voor het dienstjaar 2016
2. Vaststellen derde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan
2014-2019
3. Aanduidingen in de bestuursorganen van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband TMVW (ov - opdrachthoudende vereniging) na transitie
4. Wijziging van de aanduidingen in de algemene vergadering van de Vereniging
van Vlaamse Provincies (VVP)
5. Goedkeuren addendum bij samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie
West-Vlaanderen, ANB en Natuurinvest betreffende het Zwin Natuurpark en
goedkeuren van de overeenkomst tot uitbating van het kijkcentrum
6. Goedkeuren jaarrekening 2016 en verlenen kwijting aan de bestuurders van
Westtoer apb
7. Definitieve vaststelling van het PRUP site Braem NV (Kortemark)
8. Definitieve vaststelling van het PRUP AKSG Knokke-Heist herziening (KnokkeHeist)
9. Definitieve vaststelling van het PRUP Greenyard Foods (Staden)
10. Definitieve vaststelling van het PRUP Solitaire vakantiewoningen MiddenWest-Vlaanderen
11. Goedkeuren van het nieuwe schoolreglement van het Provinciaal Technisch
Instituut (PTI) te Kortrijk
12. Goedkeuren van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de
Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding, en het Zeevissersfonds met betrekking tot de installatie en
exploitatie van de visserij-vaarsimulator te Zeebrugge
13. Kennisnemen van de jaarrekening van Inagro vzw
14. Machtiging verlenen tot verkoop via openbare procedure van het
provinciehuis Abdijbeke te Brugge (Sint-Andries)
15. Machtiging verlenen tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Blekerijbeek te Pittem
16. Machtiging verlenen tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Hanebeek te Zonnebeke
17. Machtiging verlenen tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Maalbeek te Anzegem
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18. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: Provinciedomein Bergelen, aanleg parking
langs de Hemelhofweg
19. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure
met bekendmaking) betreffende de opdracht van diensten: Ontwerpen,
ontwikkelen, implementeren, onderhouden en hosten van het digitaal
kennisportaal Economie West
20. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (open aanbesteding)
betreffende de opdracht van werken: aanleg van fietssnelweg langs de
spoorweg fase 1 op het nieuw te verwezenlijken bedrijventerrein De
Roeselaarseweg te Torhout
21. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht Batterij Aachen:
Scenografie deel 1: deelopdracht 1: scenografie elementen uit beton
21. Goedkeuren jaarrekening 2016 en verlenen kwijting aan de bestuurders van
de POM West-Vlaanderen
22. Kennisnemen jaarrekening en jaarverslag 2016 en begroting 2017 TUA West
23. Advies geven over de begrotingswijziging 2017 van de Instelling Morele
Dienstverlening – West-Vlaanderen
24. Advies geven over de begroting 2018 van de Instelling Morele
Dienstverlening – West-Vlaanderen
25. Goedkeuren van de jaarrekening 2016 en het commissarisverslag van
Monumentenwacht West-Vlaanderen APB
26. Aanduiding van de vertegenwoordigers voor de diverse buitengewone
algemene vergaderingen van de volgende bouwmaatschappijen: Goedkope
Woning, Zuid-West-Vlaamse, Ons Dorp en Eigen Haard is Goud Waard op 29
juni 2017 (in het kader van een fusieoperatie), bepalen van hun stemgedrag en
voordracht van een vertegenwoordiger namens de provincie in de raad van
bestuur van de nieuwe bouwmaatschappij, na fusie.
39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 28 september 2017, voortgezet
op 5 oktober 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 28 oktober 2017, voortgezet op 5
oktober 2017, werden volgende beslissingen genomen:
2. Vaststellen vierde wijziging van het budget 2017 en van het meerjarenplan 2014-2019
3. Goedkeuring van het jaarverslag 2016 en van de jaarrekening 2016 van de Interlokale
Vereniging Westhoekpersoneel
4. Definitieve vaststelling van het PRUP Slachthuis Tielt
5. Voorlopige vaststelling van het PRUP Specifiek regionaal bedrijventerrein Molsten
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6. Wijziging van het budget en van het meerjarenplan van APB Vonk
7. Wijziging van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel
8. Goedkeuren van de wijziging van het MJP 2017-2019 van de kathedrale kerkfabriek StSalvator
9. Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator te
Brugge
10. Akte nemen van het budget 2018 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator
11. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Provinciedomein De Palingbeek - herstel kasseiverharding
12. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Aanleg onderdoorgang t.h.v. de drietrapsluis te Ooigem
13. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Nieuwpoort – Groene as Frontzate – herstellen van kanaalbrug
14. Verlenen van machtiging tot verwerving van grond ter uitbreiding van het domein
d’Aertrycke
15. Verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Gaverbeek te Torhout
16. Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Drielindenbeek WY.1 te Lichtervelde
17. Verlenen van machtiging tot verwerving van grond voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Blekerijbeek WL7.10.16 te Pittem
18. Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een perceel met erop staand
gebouw (erfgoeddepot) te Ieper
19. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van
ondergrondse leidingen in het provinciedomein IJzerboomgaard te Diksmuide
20. Verlenen van machtiging van gronden langs de Abdijenroute te Sijsele
21. Goedkeuren van de vervanging van leden van de raad van bestuur van TUA West
22. Akte nemen van het budget 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods Troosteres
der Bedroefden in Pervijze
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23. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge
24. Akte nemen van het budget 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Konstantijn en
Helena in Brugge
25. Akte nemen van het budget 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in
Kortrijk
26. Akte nemen van de budgetwijziging 2017 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos
en Methodios in Oostende
27. Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2017-2019 van de orthodoxe
kerkfabriek Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende
28. Akte nemen van het budget 2018 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en
Methodios in Oostende
29. Goedkeuren van het gewijzigde meerjarenplan 2018-2019 van de orthodoxe kerkfabriek
H. Johannes de Theoloog in Oostende
30. Akte nemen van het budget 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog
in Oostende
31. Akte nemen van het budget 2018 van de islamitische geloofsgemeenschap Assounah te
Desselgem
32. Aktename samenvattend verslag over de verslaggeving door diverse bestuurders van de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ivm de uitoefening van hun mandaat en het
beleid
40. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 26 oktober 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 26 oktober 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Goedkeuring van de lijst van organisaties waarin de provincie deelneemt of waarin ze zich
laat vertegenwoordigen en waarvoor de deelname of vertegenwoordiging wordt stopgezet en
goedkeuring van de lijst van adviesorganen die worden opgeheven (ingevolge de gewijzigde
taakstelling van de provincies)
3. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het uitlenen van audiovisueel
materiaal, tentoonstellingsmateriaal, educatief materiaal en provinciaal promotiemateriaal
4. Benoemen van één bedrijfsrevisor voor het autonoom provinciebedrijf Westtoer
5. Goedkeuren van de jaarrekening van 2015 en 2016 van Westtoer apb conform de BBC
regelgeving
6. Verlenen van delegatie van planningsbevoegdheid aan de stad Waregem voor de
gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
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“rioolwaterzuiveringsinstallatie Waregem” en de algemene ontsluiting van het gebied in het
kader van de opmaak van een gemeentelijk RUP
7. Verlenen van delegatie van planningsbevoegdheid aan de stad Blankenberge voor de
gedeeltelijke herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “Cluster voor de
bestaande regionale bedrijven langs de Brugse Steenweg ” voor het gedeelte van de site
Gerco
8. Verlenen van machtiging tot het vestigen van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van
toe- en doorgang voor de uitvoering van onderhoudswerken aan de Drielindenbeek te
Lichtervelde
9. Verlenen van machtiging tot aankoop van grond ter uitbreiding van het provinciedomein
Fort van Beieren te Koolkerke
10. Verlenen van machtiging tot verkoop van een perceel grond te Brugge
11. Verlenen van machtiging voor het ruilen van grond gelegen in het domein Tillegembos te
Brugge voor het afstemmen van de werkelijke eigendomsgrens aan de bestaande afsluiting
12. Akte nemen van de wijzigingen aan de aandeelhoudersovereenkomst met het oog op de
oprichting van een beheersstructuur voor de regionale luchthaven Kortrijk-Wevelgem, de ter
beschikking stelling van de luchthaveninfrastructuur en de verdere afspraken tussen de
toekomstige aandeelhouders.
13. Vaststellen van het budget van 2018 en van het meerjarenplan van 2018-2020 van
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
14. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
Leiedal van 12 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
15. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
Gaselwest van 18 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
16. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
Imewo van 20 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
17. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
TMVW IC van 22 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
18. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van
Infrax West van 4 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de
voorgestelde agendapunten
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41. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 16 november 2017, voortgezet
op 28, 29 en 30 november 2017 en 7 december 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 16 november 2017 voorgezet op 28,
29 en 30 november 2017 en 4 en 7 december 2017 werden volgende beslissingen genomen:
3. Vaststellen van het budget 2018 en van de wijziging van het meerjarenplan 2014-2019
4. Aanduiding van een provinciale vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene
vergadering van Imog van 19 december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking
tot de voorgestelde agendapunten
5. Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IKWV van 20
december 2017 en bepalen van het stemgedrag met betrekking tot de voorgestelde
agendapunten
7. Aanduiding van een vertegenwoordiger namens de provincie West-Vlaanderen voor de
buitengewone algemene vergadering van WVI op 21 december 2017 en bepaling van het
stemgedrag van deze vertegenwoordiger m.b.t. de voorgestelde agendapunten
8. Vaststellen van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2018
9. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor
2018
10. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven
voor 2018
11. Vaststellen van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven en
jachtvergunningen voor 2018
12. Vaststellen van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende voorheffing
13. Goedkeuren van het budget 2018 en van het meerjarenplan 2018-2020 van Westtoer apb
14. Voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP Bellewaerde Park (gedeeltelijke herziening)
(Ieper)
15. Aflevering van een positief planologisch attest voor GALLOO NV Vestiging Ropswalle
(Menen)
16. Aanstelling van een bedrijfsrevisor voor VONK apb
17. Goedkeuring van het budget 2018 en van het gewijzigd meerjarenplan 2018-2020 van
VONK apb
18. Kennisname van het budget 2018 van Inagro vzw
19. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van levering: leveren en plaatsen elektrische tafels PTI Kortrijk
20. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (openbare procedure) betreffende de
opdracht van werken: Guldenspoorpad – fietssnelweg stationsomgeving’ te Avelgem
21. Kennisname van het budget 2018 van de POM West-Vlaanderen
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42. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 21 december 2017
In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 21 december 2017 werden volgende
beslissingen genomen:
2. Vaststellen van de vijfde wijziging van het budget 2017, van de eerste wijziging van het
budget 2018 en van het meerjarenplan 2014-2019
3. Kennisname van het evaluatierapport interne controle (ICC 2016-2017)
4. Wijziging van het raadsbesluit van 20 december 2012 en latere wijzigingen, tot het bepalen
van het aantal, de samenstelling en de bevoegdheden van de raadscommissies
5. Definitieve vaststelling van het PRUP Nonnebossen-Woonclusters - Zonnebeke
6. Goedkeuren van de waarborg van het lange termijnkrediet van WFIV vzw en kennisnemen
van het ondernemingsplan van WOBRA vzw
7. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van
werken: herinrichting van de trappenhal en van de eerste verdieping van het
mechaniekersgebouw van Transfo Zwevegem (lot sanitair & hvac)
8. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van
levering: de aankoop van multimediagidsen bezoekersbegeleiding voor het provinciaal domein
Raversyde
9. Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van
werken: vernieuwen van de tentoonstelling en de verbouwingswerken van lot 1 m.b.t. de
ruwbouw en de afwerking in het Natuurbelevingscentrum de Nachtegaal te De Panne
10. Goedkeuren van een dading m.b.t. de nieuwbouw en moderniseringswerken in het
Provinciaal Technisch Instituut (tuinbouwschool) te Kortrijk
11. Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel met het erop
staand gebouw (erfgoeddepot) te Kortrijk en het in gebruik geven van het onroerend goed
aan de stad Kortrijk
12 Het verlenen van machtiging tot het in erfpacht nemen van een perceel met het erop
staand gebouw (erfgoeddepot) te Brugge en het in gebruik geven van het onroerend goed
aan de stad Brugge
13. Verlenen van goedkeuring aan de overeenkomst betreffende de uitbating van
oplaadfaciliteiten voor elektrische auto’s op het provinciaal patrimonium
14. Het verlenen van machtiging tot verwerving van gronden voor de uitvoering van
waterbeheersingswerken op de Binnenbeek te Dentergem
15. Goedkeuren van het bestek en van de gunningswijze (vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: bouwen
van een onbemand infopunt - lot 2: bovenbouw in het Provinciaal Domein De Palingbeek te
Zillebeke
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16. Advies geven over de tweede begrotingswijziging 2017 van de Instelling Morele
Dienstverlening – West-Vlaanderen
17. Aktename van het samenvattend verslag over de verslaggeving door diverse bestuurders
van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden i.v.m. de uitoefening van hun mandaat
en het beleid
25. Rapportering van de eerste en de tweede pensioenpijler (actuarieel en financieel verslag)
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