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GEMEENTELIJKE POLITIEVERODENINGEN EN REGLEMENTEN 

 

Gemeente Kenmerk  Onderwerp Vastgesteld door Datum 

     

Alveringem 1 -   

     

Anzegem 2 -   

     

Ardooie 3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Ardooie 

voor de gewestweg N37 van kilometerpunt 21,8 tot 22,25 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Ardooie 3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Ardooie 

voor de gewestweg N37 van kilometerpunt 22,88 tot 22,48 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Ardooie 3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Ardooie 

voor de gewestweg N37 van kilometerpunt 22,45 tot 22,67 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Ardooie 3 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Ardooie 

voor de gewestweg N37 van kilometerpunt 22,36 tot 22,21 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Avelgem 4 -   

     

Beernem 5 -   
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Blankenberge 6 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

Blankenberge voor de gewestweg N371 van kilometerpunt 11,47 tot 

11,36 voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Blankenberge 6 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

Blankenberge voor de gewestweg N371 van kilometerpunt 8,91 tot 

9,15 voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Blankenberge 6 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer 

Blankenberge voor de gewestweg N371 van kilometerpunt 9,3 tot 

10,22 voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd  

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Bredene 7 -   

     

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

– gewestweg R 30 van kilometerpunt 5,69 tot 6,06 voorzien van 

busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en M3 

Vlaamse regering 25.09.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

– gewestweg R 30 van kilometerpunt 5,1 tot 5,64 voorzien van een 

busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

– gewestweg R 30 van kilometerpunt 0,29 tot 0,4 voorzien van een 

busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

– gewestweg R 30 van kilometerpunt 5;80 tot 5,69 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3a 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

– gewestweg R 30 van kilometerpunt 0,08 tot 0,03 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 
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Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

- gewestweg R30 van kilometerpunt 8,58 tot 8,20 voorzien van een 

busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en M3 

Vlaamse regering  19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van wegverkeer van Brugge op 

de gewestweg R30 van kilometerpunt 8,58 tot 8,20 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen voor het georganiseerd 

woon-werkverkeer voor autocars en voertuigen van de categorie M2 

en M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 5,24 tot 4,81 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen voor het georganiseerd 

woon-werkverkeer voor autocars en voertuigen van de categorie M2 

en M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 6,06 tot 5,88 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 8,27 tot 8,57 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 0,02 tot 0,13 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 0,60 tot 0,31 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering  19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 95,55 tot 94,455 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 
en M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 
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Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg R30 van kilometerpunt 0,46 tot 0,0 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N50 van kilometerpunt 102,40 tot 104,15 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van de 

categorie M2 en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-

werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N367 van kilometerpunt 2,20 tot 2,12 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M 

2 en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N50 van kilometerpunt 104,25 tot 102,46 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van de 

categorie M2 en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-

werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N367 van kilometerpunt 2,20 tot 2,12 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 

en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N50 van kilometerpunt 104,25 tot 10,46 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 

en M3  gebruikt voor het georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Brugge 8 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Brugge 

op de gewestweg N31 betreffende inhaalverbod voor bestuurders 

van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, 

waarvan de maximaal toegelaten massa meer dan 3.500 kg 

bedraagt op de volgende 2 x 2 wegvakken volgens het volgende 

regime: tijdens de dag van 5 u 20 u – N31 richting Zeebrugge 
tussen kmpt 0,0 en oprit N351 (kmpt 6,1), N31 richting E40, tussen 

afrit N351 (kmpt 6,1) en kmpt 0,0 

Vlaamse regering 19.08.2019 
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Brugge 8 Politieverordening betreffende parkeren van een 45-tal Harley-

Davidson motors in de binnenstad op 6 juni 2019 (aankomst tussen 

10.30 uur en 11.00 uur en vertrek om 17.00 uur) 

Schepencollege 05.04.2019 

     

Damme 9 -   

     

De Haan 10 -   

     

De Panne 11 -   

     

Deerlijk 12 -   

     

Dentergem 13 -   

     

Diksmuide 14 -   

     

Gistel 15 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Gistel 

op de gewestweg N33 van kilomterpunt 9,59 tot 9,48 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Gistel  15 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van Gistel 

op de gewestweg N33 van kilometerpunt 9,01 tot 8,89 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van de categorie M2 en 

M3  gebruikt voor het georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Harelbeke 16 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 

Harelbeke op de gewestweg N43 van kilometerpunt 36,03 tot 35,78 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van de 

categorie M2 en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-

werkververkeer 

 

 
 

Vlaamse regering 19.08.2019 
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Harelbeke 16 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 

Harelbeke op de gewestweg N43 van kilometerpunt 36,89 tot 36,98 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van de 

categorie M2 en M3 gebruikt voor het georganiseerd woon-

werkverkeer 

Vlaams regering 19.08.2019 

Harelbeke 16 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van 

Harelbeke op de gewestweg N43 van kilometerpunt 37,58 tot 37,49 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van de 

categorie M2 en M3 gebruikt voor het georaniseerd woon-werk 

verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Harelbeke 16 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer van de stad 

Harelbeke en Kuurne op de gewestweg R8 ring van Kortrijk wordt 

de toegelaten snelheid over de volledige lengte op 90 km/uur 

gebracht 

Vlaamse regering 15.02.2019 

     

Heuvelland 17 -   

     

Hooglede 18 -   

     

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van Judgement night – 

Tuningshow te Houthulst, Markt op 28.09.2019 (aanvraag Car 

Design) 

Gemeenteraad 12.09.2019 

Houthulst 19 Politiereglement beteffende het inrichten van de 

Meidoornstraatfeest te Houthulst, deelgemeente Merkem op vrijdag 

20 september 2019 

Gemeenteraad 05.09.2019 

Houthulst 19 Vergunning doortocht gemeente Houthulst van de wielerwedstrijd 

Lotto Belgium Tour op woensdag 11 september 2019 

Gemeenteraad 11.09.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van de Stokstraatfeesten te 

Houthulst, deelgemeente Klerken op zaterdag 7 september 2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement – aanvraag van de brandweer Houthulst (Merkem) 

– betreffende inrichten van opendeurdag en loopkoers te Houthulst 

(Merkem) op zaterdag 14 september 2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement – aanvraag feestcomité De Stekvogel – inrichten 

van een loopwedstrijd jeugd te Houthulst, Veldstraat op woensdag 

18 september 2019  

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement – aanvraag van stad Diksmuide – inrichten van 

Mivos-triatlon met passage in Klerken-Houthulst op zondag 22 

september 2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement – aanvraag van KVLV Merkem – inrichten van een 

dauwtrip te Houthulst-Merkem op zondag 22 september 2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement – inrichten doortocht wielerwedstrijd voor elite 

renners zonder contract en beloften te Langemark-Poelkapelle wijk 

Madonna n.a.v. jaarlijkse kermis met gebruik van de Pottestraat 

(Houthulst-Merkem) op zondag 18 augustus 2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van de doortocht van de 

wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract en beloften te 

Langemark-Poelkapelle wijk Madonna n.a.v. jaarlijkse kermis met 

gebruik van Pottestraat (Houthulst-Merkem) op zondag 18 augustus 

2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van tijdrit voor 

wielertoeristen uit Lo-Reninge en recreanten met gebruik van de 

Ieperleedijkstraat te Houthulst-Merkem op donderdag 5 september 

2019 (aanvraag WTC uit Lo-Reninge, Lannoye Stijn) 

Gemeenteraad 08.08.201 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende organisatie van de Lotto Belgium Tour 

2019 inzake inrichten doortocht door gemeente Houthulst van de 

wielerwedstrijd Lotto Belgium Tour op woensdag 11 september 

2019 

Gemeenteraad 08.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende aanvraag van jeugdhuis Running Free 

(Aelbrecht Kenny) betreffende inrichten van de 60 uren van 

Houthulst-Klerken Kermesse met vuurwerk en van de MTB-club 

Erika’s Baaikers (Blanckaert Bart), betreffende inrichten van de 

zeepkistenrace tijdens de 60 uren van Klerken Kermesse , op 

zondag 11 augustus 2019 – wijziging van de beslissing dd. 04 juli 

2019 

Gemeenteraad 18.07.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van een barbecue “Afsluit van 

het verlof” te 8650 Houthulst, deelgemeente Merkem, zaterdag 31 

augustus 2019 

Gemeenteraad 18.07.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van een loopwedstrijd te 

Houthulst-Merkem op zaterdag 5 oktober 2019 

Gemeenteraad 19.09.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van een wielerwedstrijd voor 

leden van de Merkemse wielertoeristen vzw te Houthulst-Merkem 

op zaterdag 5 oktobber 2019 (aanvrager Stijn Neyrinck) 

Gemeenteraad 19.09.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van de In Flanders Fields 

Marathon met doortocht te Houthulst-Merkem op zondag 8 

september 2019 

Gemeenteraad 29.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van een klassementsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst (Merkem) 

hergroeperingscontrole ter hoogte van Café ’t Paviljoen in de 

Westbroekestraat op zondag 20 oktober 2019 

Gemeenteraad 10.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een wandeling door 

Houthulst op woensdag 18 september 2019 aanvraag van wzc 

Cassiers vertegenwoordigd door WYDHOOGE Katja, 7de Geniestraat 

3, 8630 Hulst 

Gemeenteraad 29.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een Nationaal 

Ponytoernooi te Langemark-Poelkapelle met gebruik van de 

Pottestraat (Merkem) op zondag 29 september 2019, aanvraag van 

de ponyclub De Zonnedravers vertegenwoordigd door Michel 

Vandenbroucke, Beselarestraat 52, Zonnebeke 

Gemeenteraad 29.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende de beperking op de ambulante 

activiteiten en verbod onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en 

langs de openbare weg tgv een klassementsproef op het 

grondgebied van de gemeente Houthulst, deelgemeente Houthulst-

Merkem van de rally Omloop van Vlaanderen op zaterdag 7 

september 2019 

Gemeenteraad 20.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de oktoberkermis te 

Houthulst-Merkem vertegenwoordigd door Renaat Verslype, 

Zuidwallanstraat 14 te Houthulst 

Gemeenteraad 26.09.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een rommelmarkt te 

Houthulst-Merkem op zondag 6 oktober 2019 vertegenwoordigd 

door Erwin Devos, Iepersteenweg 20 te Houthulst 

Gemeenteraad 26.06.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een klassementsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst (Merkem) op zondag 20 

oktober – verkeersverbod, aanvraag van Autostal Hemicuda vzw, 

vertegenwoordigd door Verschaeve Jan, Dronckaertstraat 586 te 

Lauwe 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een klassementsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst, deelgemeente Merkem op 

zondag 20 oktober 2019 – vluchtweg hulpdiensten, aanvraag van 

Autostal Hemicuda vzw, vertegenwoordig door Verschaeve Jan, 

Dronckaertstraat 586 te Lauwe 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een klassmentsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst, deelgemeente Merkem op 

zondag 20 oktober 2019 – verbod voetgangers, aanvraag van 

Autostal Hemicuda vzw, vertegenwoordigd door Verschaeve 

Jan,Dronckaerstraat 586 te Lauwe 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een klassementsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst, deelgemeente Merkem op 

zondag 20 oktober 2019 – publiekszone, aanvraag van autostal 

Hemicuda vzw, vertegenwoordigd door Verschaeve Jan, 

Dronckaertstraat 586 te Lauwe 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van oefenritten voor de 

Hemicuda Rally te Houthulst, deelgemeente Merkem op zondag 20 

oktober 2019 van 13.00 tot 20.00 uur, aanvraag van autostal 

Hemicuda vzw, vertegenwoordigd door Verschaeve Jan, 

Dronckaertstraat 586 te Lauwe 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst  19 Politiereglement betreffende het inrichten van een klassementsproef 

van de Hemicuda Rally te Houthulst, deelgemeente Merkem op 

zondag 20 oktober 2019 – gebruik quads, aanvraag van autostal 

Hemicuda vzw, vertegenwoordigd door Verschaeve  Jan, 

Dronckaertstraat 586 te Lauwe 

 

 
 

 

Gemeenteraad 03.10.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement betreffende de beperking op de ambulante 

activiteiten en verbod onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en 

langs de openbare weg tgv een klassementsproef op het 

grondgebied van de gemeente Houthulst, deelgemeente Merkem, 

van de Hemicuda rally op zondag 20 oktober, aanvraag van 

autostal Hemicuda vzw 

Gemeenteraad 22.08.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van Ypres Historic Regularity 

te Houthulst-Merkem op vrijdag 29 november, aanvraag van 

Superstage vzw, vertegenwoordigd door Tanghe Arthur, 

Vlamingstraat 4, Wevelgem 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van Kerstrun te Houthulst-

Klerken op zaterdag 7 december 2019, aanvraag van De Vleugels, 

vertegenwoordigd door Cédric Gryson 

Gemeenteraad 03.10.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van wielerwedstrijden OVWF 

te Sint-Kristoffel op zaterdag 22 juni 2019, aanvraag van de IJzeren 

Bottel Vrienden, vertegenwoordigd door Willy Barbier, 8650 

Houthulst, Steenbeekstraat 65 

Gemeenteraad  06.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van wielerwedstrijden OVWF 

te Sint-Kristoffel op zondag 23 juni 2019, aanvraag van de IJzeren 

Bottel Vrienden, vertegenwoordigd door Willy Barbier, 8650 

Houthulst, Steenbeekstraat 65 

Gemeenteraad 06.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van de afstellingsritten voor 

de Ypres Rally te Houthulst (Merkem) op maandag 24 juni 2019 van 

08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur.  

Gemeenteraad 06.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende inrichten van de Boskantfeesten te 

Houthulst-Merkem op zondag 30 juni 2019 aanvraag van FC 

Boskantcomité, vertegenwoordigd door Geert Van Exem 

Gemeenteraad 06.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de Kippe Historic 

Tour 2019 te Houthulst-Merkem op zondag 2019 aanvraag van 

Eetcafé De Kippe 

Gemeenteraad 06.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van Megatour De France 

voor motoren te Houthulst op zaterdag 27 juli en zondag 28 juli 

2019 

Gemeenteraad 06.06.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de Meifoor te 

Houthulst met jaarmarkt op donderdag 30 mei en afsluitend 

vuurwerk op zondag 2 juni 2019 aanvraag van het 

gemeentebestuur van Houthulst 

Gemeenteraad 09.05.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van wielerwedstrijden nav 

Klerken Houthulst Kermis op zaterdag 10 augustus 2019 aanvraag 

van WTC De Heuvelrijders Klerken, vertegenwoordigd door 

Vanacker Thomas 

Gemeenteraad 04.07.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van 34ste Trucktocht de 

Vleugels te Klerken Houthulst op zaterdag 13 juli 2019, aanvraag 

van De Vleugels vzw, vertegenwoordigd door Hendrik Calu 

Gemeenteraad 13.06.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de Kippekermis te 

Houthulst,, deelgemeente Klerken, met rommelmarkt op zondag 26 

mei 2019, aanvraag van de De Kippevrienden, vertegenwoordigd 

door Kathleen Bruynooghe 

Gemeenteraad  09.05.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de autozegening te 

Sint-Kristoffel op zondag 2 juni 2019, aanvraag van Houthulst 

parochiale werking vertegenwoordig door Geldof Trui 

Gemeenteraad 09.05.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de 

Vogelfeesten/straatfeest in de Duivenstraat/Valkestraat te 

Houthulst-Merkem op zondag 23 juni 2019, aanvraag van Bram 

Casteleyn 

Gemeenteraad 09.05.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van de looptocht Run 4 

Claudia te Houthulst-Klerken op donderdag 23 mei 2019, aanvraag 

van Arne Vanhaelweyn (directeur) 

Gemeenteraad 16.05.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een rommelmarkt te 

Houthulst op zaterdag 29 juni 2019, aanvraag van Barbier Willy 

Gemeenteraad 04.04.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een fuif-nacht van de 

Dolle Koe in de loods Casier, Kloostermolenstraat 2, Houthulst op 

zaterdag 6 april 2019, aanvraag van de KLJ Merkem 

vertegenwoordigd door Victor Bulcke 

 

 

Gemeenetraad 28.03.2019 
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Houthulst 19 Politiereglement het inrichten van een herdenkingsplechtigheid voor 

de bevrijding van Klerken, 8650 Houthulst-Klerken op zaterdag 11 

mei 2019, aanvraag van de Oud-Strijders en Soldatenbond Klerken 

en de Vrienden van de Vredesmolen Klerken, vertegenwoordigd 

door Anick Boone 

Gemeenetraad 28.03.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van een rommelmarkt in 

de Eugène De Grootelaan te Houthulst-Klerken op zondag 19 mei 

2019, aanvraag van de koninklijke maatschappij  

De Terrestzangers Houthulst vertegenwoordigd door Jonny 

Casteleyn 

Gemeenteraad 28.03.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van Coppensplein, 

rommelmarkt te Houthulst-Klerken op zaterdag 29 juni 2019, 

aanvraag van Niels Decuninck 

Gemeenteraad 28.03.2019 

Houthulst 19 Politiereglement betreffende het inrichten van het rommelmarkt te 

Jonkershove-Houthulst op zondag 7 juli 2019, aanvraag 

rommelmarktcomité Jonkershove, vertegenwoordigd door Patrick 

Vanderper 

Gemeenteraad 28.03.2019 

     

Ichtegem 20 -   

     

Ieper 21 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Ieper voor 

de gewestweg N37b van kilometerpunt 0,68 tot 0,1 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & M3 

voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Ingelmunster 22 -   

     

Izegem 23 -   

     

Jabbeke 24 -   

     

Knokke-Heist 25 -   

     

Koekelare 26 -   
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Koksijde 27 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Koksijde 

voor de gewestweg N8 van kilometerpunt 150,05 tot 150,68 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Kortemark 28 -   

     

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N50 van kilometerpunt 59,09 tot 59,29 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N50 van kilometerpunt 59,44, tot 59,24 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg R36 van kilometerpunt 0,13 tot 0,00 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N50 van kilometerpunt 3,38 tot 3,04 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N50 van kilometerpunt 0,11 tot 0,0 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg R36 van kilometerpunt 1,63 tot 1,48 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 
 

Vlaamse regering 19.08.2019 
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Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N323b van kilometerpunt 0,64 tot 0,56 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg R36 van kilometerpunt 0,43 tot 0,51  voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg N323b van kilometerpunt 0,03 tot 0,27  

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Kortrijk 

voor de gewestweg R36  van kilometerpunt 3 tot 3,52 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & M3 

voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Kortrijk 29 Politiereglement op de politie n.a.v. Sinksenfeesten 2019 Gemeenteraad 17.06.2019 

     

Kuurne 30 Algemene politieverordening goedgekeurd in de de gemeenteraad 

van 06.04.2019 (gewijzigd door de gemeenteraad van 6 juni 2019, 

19 december 2011, 2 juli 2012, 19 december 2013, 10 juli 2014, 17 

december 2015 en 15 juni 2017) 

Gemeenteraad 06.04.2019 

     

Langemark-

Poelkapelle 

31 -   

     

Ledegem 32 -   

     

Lendelede 33 -   

     

Lichtervelde 34 -   

     

Lo-Reninge 35 -   
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Menen 36 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Menen voor 

de gewestweg N8 van kilometerpunt 96,72 tot 96,77 voorzien van 

een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & M3 

voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Mesen 37 Gemeentelijk politiereglement op de bordelen voor de gemeente 

Mesen in werking tredend op 26.02.2019 

Gemeenteraad 20.02.2019 

Mesen 37 Gemeentelijke politieverordening op de gemeentewegen van Mesen Gemeenteraad 28.01.2019 

     

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. in een inhuldiging van de deken wijk 

Paanders, Meulebeke op donderdag 15 augustus 2019 

Gemeenteraad 05.08.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. mosselfeest op 30, 31 augustus en 1 

september 2019 te Meulebeke 

Gemeenteraad  05.08.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. straatfeest op zaterdag 17 augustus 2019 

in de O.L. Vrouwstraat, Meulebeke 

Gemeenteraad 05.08.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. bierfeesten Spoorweglaan, Meulebeke op 

10 augustus 2019 

Gemeenteraad 05.08.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. de omloop Mandel-Leie-Schelde voor elite 

met een zonder contract en beloften op 31 augustus 2019 te 

Meulebeke 

Gemeenteraad 05.08.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. de kleine kermis van woensdag 12 juni 

2019 t.e.m. maandag 17 juni 2019 te Meulebeke 

Gemeenteraad 03.06.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. de billenkarrace op zaterdag 13 april 

2019 te Meulebeke 

Gemeenteraad 08.04.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. een lengtebeperking in de Buysveldstraat, 

Meulebeke in werking treding van 14.02.2019 

Gemeenteraad 08.04.2019 

Meulebeke 38 Verkeersreglement n.a.v. vinkenzettingen van de 

vinkenmaatschappij “Recht voor allen”, Meulebeke 

Gemeenteraad 18.03.2019 

     

Middelkerke 39 -   

     

Moorslede 40 -   

     

Nieuwpoort 41 -   
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Oostende 42 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op 

grondgebied Oostende voor de gewestweg N34 van kilomterpunt 

31,38 tot 31,21 voorzien van een busstrook voor autocars en 

voertuigen van categorie M2 & M3 voor georganiseerd  

woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Oostende 42 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Oostende 

voor de gewestweg N33 van kilometerpunt 6,54 tot 3,255 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Oostende 42 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op 

grondgebied Oostende voor de gewestweg R31 van kilometerpunt 

4,18 tot 4,46 voorzien van een busstrook voor autocars en 

voertuigen van categorie M2 & M3 voor georganiseerd  

woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Oostende 42 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Oostende 

voor de gewestweg N3 van kilometerpunt 116,56 tot 116,64 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Oostkamp 43 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Oostkamp 

voor de gewestweg N50 van kilometerpunt 101,24 ror 102 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Oostrozebeke 44 -   

Oudenburg 45 Vaststelling aanvullend verkeersreglement tot afbakening oude 

Gistelseweg en deel van de Noordstraat tot fietststraat in 

Oudenburg 

Gemeenteraad 11.09.2019 

Oudenburg 45 Vaststelling aanvullend verkeersreglement tot afbakening 

Groenedijkstraat tot fietstraat voor wat betreft het gedeelte tussen 

de Caelfstraat en de Polder in Oudenburg 

Gemeenteraad 23.04.2019 
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Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. festiviteiten gedurende het Sint-Godelieve 

kermisweekend van 6 juli 2019 in Pittem 

Schepencollege 03.07.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. festiviteiten gedurende het Sint-Godelieve 

kermisweekend van 7 juli 2019 in Pittem 

Schepencollege 03.07.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. festiviteiten gedurende Sint-Godelieve 

kermisweekend – kinderstoet van 8 juli 2019 in Pittem 

Schepencollege 03.07.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. festiviteiten gedurende Sint-Godelieve 

kermisweekend van 13 juli 2019 in Pittem 

Schepencollege 04.07.2019 

Pittem 46 Politiereglement n.a.v. organisatie wielerwedstrijd voor 

nieuwelingen te Pittem op zondag 4 augustus 2019 in Pittem 

Schepencollege 18.07.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. festiviteiten tussen de 2 Sint-Godelieve-

kermisweekends (6-7-8 juli 2019 en 13-14-15 juli 2019) in Pittem 

Schepencollege 04.07.2019 

Pittem 46 Politiereglement betreffende het invoeren van inrijverbod in de 

Grensstraat vanaf de Tieltstraat Pittem, uitgezonderd voor fietsers, 

bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed 

pedelecs en invoeren van zone 30 in de Grensstraat vanaf 

01.08.2019 tot en met 03.08.2020 in Pittem 

Schepencollege 10.07.2019 

Pittem 46 Politiereglement tijdelijk verkeersreglement n.a.v.  

Zotte Maandagfeesten op maandag 15.07.2019 in Pittem 

Schepencollege 03.07.2019 

Pittem 46 Politiereglement tijdelijk verkeersreglement na vuurwerk tijdens 

Zotte Maandagfeesten op maandag 15.07.2019 in Pittem 

Schepencollege 03.07.2019 

Pittem 46 Politiereglement betreffende de vaststelling van verkeersreglement 

n.a.v. Openbedrijvendag 06.10.2019 te Pittem – Jules Clarysse nv, 

Brugsesteenweg 106 in Pittem 

Schepencollege 03.10.2019 

Pittem 46 Tijdelijk verkeersreglement n.a.v. organisatie wielerwedstrijd voor 

elite zonder contract en beloften (omloop van het Hoogserlei) op 

donderdag 3 oktober 2019 in Pittem 

Schepencollege 20.10.2019 

Pittem 46 Vaststelling tijdelijk verkeersreglement n.a.v. organisatie van een 

wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften (omloop van 

het Hogerlei) op donderdag 3 oktober in Pittem 

Schepencollege 20.09.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van stratenloop te Pittem 

(Egem) op zaterdag 29 juni 2019 in Pittem 

Schepencollege 24.05.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van wielerwedstrijd te Pittem 

(Egem) op zaterdag 3 augustus 2019 in Pittem 

Schepencollege 24.05.2019 
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Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van een Egemsedorptreffen te 

Pittem (Egem) op zondag 11 augustus 2019 in Pittem 

Schepencollege 24.05.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van wielerwedstrijd te Pittem 

voor U 23 op zondag 5 mei 2019 

Schepencollege 01.04.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van wielerwedstrijd te Pittem 

op zaterdag 22 juni 2019 

Schepencollege 03.06.2019 

Pittem 46 Verkeersreglement n.a.v. organisatie van een tweedaagse 

motortrial in de kleiputten van de steenbakkerij Ampe – gelegen 

langs de Brugsesteenweg te Pittem op 24 en 25 augustus 2019 

Schepencollege 19.08.2019 

Pittem 46  Verkeersreglement n.a.v. organisatie avond/brocantemarkt ter 

gelegenheid van de Sint-Germanuskermis in de gemeente Pittem 

(Egem) om 5 augustus 2019 (organisatie Feest- en Sportcomité 

Egem) 

Schepencollege 04.08.2019 

Pittem 46  Verkeersreglement n.a.v. organisatie van een nationale grasdag 

langs de Hoogrokerstraat te Pittem op 4 en 5 september 2019 

Schepencollege 21.08.2019 

     

Poperinge 47 - Gemeenteraad  

     

Roeselare 48 Wijzigingen aan het politiereglement 2019 (2019_GR_00185) Gemeenteraad 25.06.2019 

Roeselare 48 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Roeselare - 

Politiereglement gewestweg N32 van kilometerpunt 34,12 tot 33,81 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering  25.09.2019 

     

Ruiselede 49 -   

     

Spiere-Helkijn 50 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Spiere-

Helkijn- Politiereglement gewestweg N32 van kilometerpunt 34,12 

tot en met kilometerpunt 33,81 voorzien van een busstrook voor 

autocars en voertuigen van categorie M2 & M3 voor georganiseerd 

woon-werk verkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Staden 51 - Gemeenteraad  
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Tielt 52 - Gemeenteraad  

     

Torhout 53 Politieverordening betreffende veiligheidsmaatregelen naar 

aanleiding van de carnavalviering op zondag 10 maart 2019 

Gemeenteraad 25.02.2019 

Torhout 53 Politieverordening openbare orde n.a.v. organisatie van het festival 

Land of Love op 31.08.2019 

Gemeenteraad 17.06.2019 

Torhout 53    

     

Veurne 54 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Veurne voor 

de gewestweg N8 van kilometerpunt 149,00 tot en met 149,75 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

Veurne 54 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Veurne voor 

de gewestweg N8 van kilometerpunt 148,85 tot en met 148,17 

voorzien van een busstrook voor autocars en voertuigen van 

categorie M2 & M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Vleteren 55 Politieverordening inzamelen en beheer van huishoudelijke en 

daarmee vergelijkebare afvalstoffen 

Gemeenteraad 26.06.2019                           

     

Waregem 56 Verordening betreffende aanpassen belastingenreglement op 

plaatsrechten op openbare markten en kermissen 2014-2019 

Gemeenteraad 02.04.2019 

Waregem 56 Aanpassen huishoudelijk reglement gemeenteraad Gemeenteraad 02.04.2019 

Waregem 56 Aanpassen retributiereglement werken voor derden Gemeenteraad 05.02.2019 

Waregem 56 Goedkeuren huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Gemeenteraad 05.02.2019 

Waregem 56 Goedkeuren subsidiereglement voor de aankoop van kippen voor de 

verwerking van organisch-biologisch afval 

Gemeeenterad 05.02.201 

     

Wervik 57 -   

     

Wevelgem 58 Verkeersreglement nav zangwedstrijden voor vinken – Vlaamse 

Zangers te Wevelgem 

Gemeenteraad 03.04.2019 

Wevelgem 58 Machtiging tot het organiseren van zangwedstrijden voor vinken – 

De Vlaamse Zangers – seizoen 2019 te Wevelgem 

Burgemeester 04.04.209 
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Wevelgem 58 Machtiging tot het organiseren van zangwedstrijden voor vinken – 

De Jonge Zangers – seizoen 2019 te Wevelgem 

Burgemeester 04.04.2019 

Wevelgem 58 Verkeersreglement n.a.v. vinkenzettingen De Jonge Zangers van 21 

april 2019 t.e.m. 22 juli 2019 te Wevelgem 

Gemeenteraad 03.04.2019 

Wevelgem 58 Reglement op zangwedstrijden voor vinken voor het seizoen 2019 Gemeenteraad 04.04.2019 

Wevelgem 58 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Wevelgem 

voor de gewestweg N8 van kilometerpunt 93,33 tot 93,26 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werkverkeer 

Vlaamse regering 19.08.2019 

     

Wielsbeke 59 -   

     

Wingene 60 Politieverordening betreffende de handhaving van de openbare rust 

tijdens de kermis te Wingene op zondag 5 mei 2019 – vaststelling 

Gemeenteraad 29.04.2019 

Wingene 60 -   

     

Zedelgem 61 -   

     

Zonnebeke 62 -   

     

Zuienkerke 63 Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer Zuienkerke 

voor de gewestweg N371 van kilometerpunt 6,40 tot 6,26 voorzien 

van een busstrook voor autocars en voertuigen van categorie M2 & 

M3 voor georganiseerd woon-werk verkeer 

Vlaamse regering  19.08.2019 

Zuienkerke 63 -   

     

Zwevegem 64 Politieverordening grote prijs Marcel Kint 26.05.2019 Gemeenteraad 16.04.2019 
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PROVINCIALE REGLEMENTEN 

 

33. Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

 

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 en haar wijzigingen inzonderheid de 

artikelen 2, 42 en 43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 

236, eerste en tweede lid, en artikel 268, §1; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen 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 en haar wijzigingen 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 besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende de vaststelling van 

het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-

Vlaanderen voor het meerjarenplan 2020-2025; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende het kader voor 

kredietbewaking voor het meerjarenplan 2020-2025; 

 het advies van het managementteam dd. 17 september 2019; 

 het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 

 het voorstel van de deputatie dd. 3 oktober 2019. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1 : 

De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

 

Art. 2 : 

De provincieraad keurt de onderstaande lijst van nominatieve subsidies goed. 

 

Begunstigde Toelichting Type Krediet 

2020 

Berekening en Advies bij 

Slim Bouwen vzw (BAS) 

Werkingstoelage voor projecten inzake 

duurzaam wonen en bouwen 

EXP 160 000,00 

Boeren op een kruispunt 

vzw 

Werkingstoelage EXP 15 000,00 

Bond Beter Leefmilieu 

Vlaanderen vzw 

Projecttoelage voor de uitvoering van 

projecten 'Gemeente voor de toekomst' 

EXP 75 000,00 

Bosgroep Houtland vzw Werkingstoelage EXP 169 154,37 

Bosgroep Ijzer en Leie vzw Werkingstoelage EXP 150 127,43 

Centrum basiseducatie 

Brugge-Oostende-

Westhoek vzw 

Projecttoelage voor OLAT (Open leren achter 

tralies) 

EXP 50 000,00 
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Certificeringsautoriteit 

Interreg V 

Bijdrage aan Gemeenschappelijk Secretariaat 

2 Zeeën programma 

EXP 29 121,00 

Comité Leie-Lys FV 

Koninklijk Verbond 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

CRV Vlaanderen vzw Werkingstoelage EXP 8 215,00 

DGZ Vlaanderen vzw Werkingstoelage ter ondersteuning van 

varkenshouderij 

EXP 10 000,00 

DGZ Vlaanderen vzw Werkingstoelage ter ondersteuning van 

melkveehouderij 

EXP 5 000,00 

Duiktank Transfo BVBA Energietoelage duiktank EXP 20 000,00 

Erkende Islamitische 

Geloofsgemeenschap 

Assounah te Desselgem 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad meerjarenplan (decreet 

erediensten 7 mei 2004) 

INV 28 400,00 

Erkende Islamitische 

Geloofsgemeenschap 

Assounah te Desselgem 

Werkingstoelage op basiv van het door de 

provincieraad goedgekeurde meerjarenplan 

(decreet erediensten van 7 mei 2004) 

EXP 62 247,48 

Europacollege Werkingstoelage EXP 84 370,00 

European Aquaculture 

society 

Werkingstoelage EXP 1 051,00 

EV ILVO Visserijprojecten lange termijn meting EXP 15 000,00 

Expertisecentrum voor 

Gemeentesecretarissen 

vzw 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

Fokvereniging Belg. 

Warmbloedpaard FV 

Werkingstoelage EXP 2 570,00 

Fonds voor scheepsjongens Projecttoelage  EXP 40 000,00 

Gemeente Wingene Overname financiële last starterscentrum 

Driebeck Wingene 

EXP 61 000,00 

Huis van het leren - West-

Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage EXP 210 000,00 

Inagro vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 10 

mio euro op 20 jaar) 

INV 500 000,00 

Inagro vzw Dakserre REO INV 1 915 

777,82 

Inagro vzw Jaardotatie EXP 6 558 

777,00 

Inagro vzw Jaarprogramma EXP 186 345,65 

Inagro vzw Projecttoelage Farmer Business EXP 12 490,00 

Inagro vzw Projecttoelage Watertalk EXP 6 799,00 

Inagro vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van 10 mio 

euro op 20 jaar) 

EXP 133 350,50 

Instelling voor morele 

dienstverlening West-

Vlaanderen 

Werkingstoelage (wet dd. 21.06.2002 

betreffende de Centrale Raad der niet-

confessionele levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van België) 

EXP 1 200 

013,58 

Instituut voor Medische 

Dringende hulpverlening 

vzw 

Werkingstoelage EXP 110 000,00 
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Interprovinciaal 

Proefcentrum 

Aardappelteelt PCA vzw 

Werkingstoelage EXP 5 000,00 

Katholieke hogeschool 

VIVES Zuid vzw 

Werkingstoelage Junior Techniekacademies EXP 50 000,00 

Katholieke hogeschool 

VIVES Zuid vzw 

Subsidieovereenkomst Postgraduaat 

Duurzame Ontwikkeling: buitenlandse stages 

EXP 50 000,00 

Kerkfabriek Kathedraal St. 

Salvator te Brugge 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

INV 46 000,00 

Kerkfabriek Kathedraal St. 

Salvator te Brugge 

Werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 254 575,78 

Monumentenwacht 

Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage voor overkoepelende werking EXP 87 000,00 

Monumentenwacht West-

Vlaanderen APB 

Werkingstoelage op basis van de 

beheersovereenkomst 

EXP 659 504,00 

NV Internationale 

luchthaven Kortrijk 

Wevelgem 

Werkingstoelage gelijk aan 

concessievergoeding 

EXP 18 576,13 

Oostendse visbakkers vzw Werkingstoelage EXP 1 240,00 

Orthodoxe kerkfabriek H. 

Amandus 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurde meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004). 

INV 5 000,00 

Orthodoxe kerkfabriek H. 

Amandus 

Kortrijk/Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus - 

werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurde meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 39 142,92 

Orthodoxe kerkfabriek H. 

Konstantijn en Helena 

Brugge/Orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn 

en Helena  - nominatieve toelage - 

Werkingstoelage op basis van  het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 27 999,98 

Orthodoxe kerkfabriek 

Heilige Johannes de 

Theoloog 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

INV 1 000,00 

Orthodoxe kerkfabriek 

Heilige Johannes de 

Theoloog 

Werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 22 346,27 

Orthodoxe Kerkfabriek 

Heiligen Kyrillos en 

Methodios 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurde meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004). 

INV 2 000,00 

Orthodoxe Kerkfabriek 

Heiligen Kyrillos en 

Methodios 

Werkingstoelage op basis van de door de 

provincieraad goedgekeurde meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004). 

EXP 17 595,76 

Orthodoxe Kerkfabriek 

Moeder Gods Troosteres 

Investeringstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

INV 100 000,00 
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Orthodoxe Kerkfabriek 

Moeder Gods Troosteres 

Werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan 

(decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 25 860,89 

Paardenkwekersbond vzw Werkingstoelage EXP 4 720,00 

Plattelandsklassen vzw Werkingstoelage EXP 3 450,00 

POM West-Vlaanderen Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 11 

mio euro op 20 jaar) 

INV 550 000,00 

POM West-Vlaanderen Investeringstoelage voor Westhoek 

Impulsplan 

INV 200 000,00 

POM West-Vlaanderen Logistieke ontwikkelingen inland terminals 

(RTW) 

INV 400 000,00 

POM West-Vlaanderen Cofinanciering autonoom varen INV 40 000,00 

POM West-Vlaanderen River Terminal Wielsbeke INV 400 000,00 

POM West-Vlaanderen River Terminal Roeselare INV 1 000 

000,00 

POM West-Vlaanderen Food Valley INV 900 000,00 

POM West-Vlaanderen Annuïteitentoelage (rente, lening van 11 mio 

euro op 20 jaar) 

EXP 146 685,55 

POM West-Vlaanderen Jaardotatie EXP 8 

779 267,00 

POM West-Vlaanderen Jaarprogramma EXP 376 190,00 

POM West-Vlaanderen Werkingstoelage voor Westhoek Impulsplan 

(Westmobiel) 

EXP 200 000,00 

POM West-Vlaanderen Werkingstoelage voor duaal leren EXP 150 000,00 

Promovis vzw Werkingstoelage EXP 3 000,00 

Provinciaal comité NSB 

West-Vlaanderen FV 

Werkingstoelage EXP 500,00 

Provinciaal onderwijs 

Vlaanderen vzw 

Bijdrage koepel EXP 29 000,00 

Provinciale landbouwkamer 

West-Vlaanderen FV 

Werkingstoelage EXP 22 360,00 

Provinciale Vereniging van 

Vleesschapenkwekers vzw  

Werkingstoelage EXP 7 951,00 

Provincie Noord-Brabant Werkingstoelage ikv Vlaams-Nederlandse 

Delta 

EXP 30 000,00 

Rederscentrale Project afval op zee EXP 10 000,00 

Regionaal landschap 

Houtland vzw 

Werkingstoelage EXP 406 882,97 

Regionaal landschap 

Westhoek vzw 

Werkingstoelage EXP 807 675,99 

RTC West-Vlaanderen vzw Werkingstoelage EXP 50 000,00 

Ryckevelde VZW Werkingstoelage EXP 36 309,57 

Scholengroep 27: Oostende Investeringstoelage voor onderhoud aan brug- 

en machinekamersimulator 

INV 2 650,00 

Secrétariat Conjoint 
France-Wallonie-VLA 

Bijdrage certificeringsautoriteit Intereg V 
Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen 

EXP 124 312,11 
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Steunpunt Groene Zorg 

vzw 

Werkingstoelage EXP 42 386,10 

Studio Globo vzw Werkingstoelage EXP 50 000,00 

Syntra West vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 6 mio 

euro op 12 jaar) 

INV 500 000,00 

Syntra West vzw Werkingstoelage EXP 750 000,00 

Syntra West vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van van 6 

mio op 12 jaar) 

EXP 133 350,53 

t Boerenlandschap vzw t Boerenlandschap vzw - nominatieve toelage 

- werkingstoelage 

EXP 4 900,00 

Toegankelijke Vlaanderen 

(Inter) 

Werkingstoelage ikv toegankelijkheid EXP 150 000,00 

Toeristische Ontsluiting 

West-Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage EXP 10 000,00 

Transfo VZW Investeringstoelage INV 100 000,00 

TUA West Werkingstoelage voor internationalisering 

hogescholen 

EXP 80 000,00 

Tuinhier West-Vlaanderen 

FV 

Werkingstoelage EXP 10 000,00 

UNIE-K VZW Annuïteitentoelage kapitaal INV 1 160 

258,00 

UNIE-K VZW Annuïteitentoelage rente EXP 546 981,34 

Universiteit Gent Projecttoelage ALG - AD EXP 27 063,75 

Velt VZW Werkingstoelage EXP 10 000,00 

Vereniging voor bedreigde 

neerhofdieren vzw 

Werkingstoelage EXP 2 064,00 

Vilt vzw Werkingstoelage EXP 12 520,00 

Visgro VZW Ondersteuning visserijprojecten EXP 5 000,00 

Vlaamse Landmaatschappij 

NV (VLM) 

Middelen voor ruilverkavelingsprojecten en 

landinrichtingsprojecten 

INV 390 736,13 

Vlaamse lokale Financieel 

beheerder vzw 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

Vlaamse Overheid - 

Departement Landbouw 

Cofinanciering PDPO (via VLM) EXP 507 958,82 

Vlaamse Overheid - 

Departement Landbouw 

Cofinanciering Platteland plus (via VLM) EXP 301 730,71 

VLAJO Vlaamse Jonge 

Ondernemers vzw 

Werkingstoelage EXP 19 500,00 

VLIZ vzw (Vlaams instituut 

voor de zee) 

Werkingstoelage EXP 163 713,16 

Vonk APB Jaardotatie EXP 123 600,00 

VOS Gouw West-

Vlaanderen FV 

Werkingstoelage EXP 850,00 

Vriendenkring van de 
gewezen 

provincieraadsleden 

Werkingstoelage EXP 5 500,00 
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Vrijwillige Blankenbergse 

Zeereddingsdienst vzw 

Werkingstoelage EXP 25 000,00 

VRP VZW Vl. Vereniging 

Ruimte en Planning 

Werkingstoelage EXP 15 000,00 

VZW bisdom Brugge Investeringstoelage Bisschopshuis INV 20 000,00 

VZW Grootseminarie Investeringstoelage Grootseminarie INV 20 000,00 

Werkers vzw Werkingstoelage EXP 54 600,00 

Westhoek Holsteins vzw Werkingstoelage EXP 1 715,00 

Westtoer APB Horizon 2025 INV 500 000,00 

Westtoer APB Organisatie Beaufort INV 500 000,00 

Westtoer APB Landmarks INV 25 000,00 

Westtoer APB Picknickplan INV 50 000,00 

Westtoer APB Investeringstoelage voor kapitaal op lening 

1.6 mio euro op 20 jaar 

INV 80 000,00 

Westtoer APB Jaardotatie EXP 7 885 

992,00 

Westtoer APB Jaarprogramma EXP 364 400,00 

Westtoer APB Events EXP 115 000,00 

Westtoer APB Annuïteitentoelage (rente, lening van 1.6 mio 

euro op 20 jaar) 

EXP 21 336,00 

Westtoer APB  Project Zee van Smaak EXP 30 000,00 

West-Vlaamse 

maatschappij tot 

kweekbevorderen van het 

drafpaard vzw 

Werkingstoelage EXP 5 174,00 

WFIV vzw Annuïteitentoelage voor de inrichting van het 

provinciaal opleidingscentrum (kapitaal, lening 

van 9 mio euro op 20 jaar) 

INV 399 118,00 

WFIV vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 6 mio 

euro op 20 jaar) 

INV 300 000,00 

WFIV vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van 6 mio 

euro op 20 jaar) 

EXP 80 010,32 

WFIV vzw Annuïteitentoelage voor de inrichting van het 

provinciaal opleidingscentrum (rente, lening 

van 9 mio euro op 20 jaar) 

EXP 138 526,84 

WFIV vzw Werkingstoelage voor het onderhoud en het 

operationeel houden van de site POV 

Zedelgem 

EXP 329 000,00 

WFIV vzw Ondersteunen van IKWV EXP 250 000,00 

WMF (West-Vlaamse 

Milieufederatie) VZW 

Werkingstoelage voor de organisatie van de 

jaarlijkse natuurstudiedag 

EXP 2 500,00 

WMF (West-Vlaamse 

Milieufederatie) VZW 

Werkingstoelage EXP 57 500,00 

 

 

Brugge, 05/12/2019 
 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 
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BIJLAGE: Het meerjarenplan 2020-2024 is raadpleegbaar via de volgende link:. 
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-

jaarrekening 

 

34. Goedkeuring verlenen aan de hernieuwing van het tariefreglement voor de 

recuperatie van kosten voor herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), en artikel 90,2° (debiteurenbeheer) 

- Het tariefreglement van 24 oktober 2013 inzake de recuperatie van kosten voor het 

versturen van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen dat 

eindigt op 31 december 2019; 

- Het aantal herinneringen die verstuurd dienen te worden naar personen die nalaten 

hun vorderingen van diverse openstaande facturen (niet-fiscale vorderingen) tijdig te 

betalen blijft een continu gegeven; 

- De administratiekosten die het versturen van deze herinneringen met zich 

meebrengen; 

- De begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 

- Het voorstel van de Deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 worden de kosten voor het verzenden van 

een tweede betalingsherinnering verhaald op diegenen die laattijdig de door hun 

verschuldigde sommen betalen voor alle openstaande vorderingen, met uitzondering van de 

fiscale vorderingen. 

 

Artikel 2: 

De kosten voor de herinneringen worden als volgt vastgesteld: 

 Voor de verzending van de eerste herinnering: kosteloos, 

 Voor de verzending van de tweede – aangetekende – herinnering: 10,00 euro 

 

Artikel 3: 

Bij gebrek aan vrijwillige betaling, zullen de kosten ingevorderd worden overeenkomstig 

artikel 90, 2° van het provinciedecreet. 

 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/bestuur-en-beleid/budget-en-jaarrekening
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35. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting 

voor 2020 

 

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 de artikelen 180 tot en met 181 

(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); 

 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. 
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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 23,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 

42,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 –  

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

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

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

maatschappelijke integratie of steun ontvangt van een OCMW dat geheel of 

gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat. 

 

B. Indien een persoon 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 33,00 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 de drie maanden te rekenen vanaf 

de derde werkdag volgend op de datum van 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/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
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Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 

ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

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

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

worden aanzien. 

 

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

van het bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

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

voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 

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

de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in 

te stellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de 

rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie 

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

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

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

 

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

de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de 

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

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

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

op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

 

36. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

bedrijven voor 2020 

 

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 de artikelen 180 tot en 

met 181 bis (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;  
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 het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de 

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

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

belastingopbrengsten de administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de 

invordering van de belastingaanslagen te dekken;  

 het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak 

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

kan worden aangenomen dat de voorziene minimumbedragen binnen de draagkracht 

liggen van elke belastingplichtige;  

 het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur 

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

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

 het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd 

teneinde de provinciebelasting op bedrijven te berekenen;  

 de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die 

verscheidenheid moet noodzakelijkerwijs worden opgevangen in vereenvoudigde 

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

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

eigen en meest uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke 

belastingregeling;  

 Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken 

redelijk verantwoorde differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het 

belastingreglement en het verschil in tarifering;  

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

productiemiddel aanwenden en die in vergelijking met andere categorieën een lager 

rendement per vierkante meter oppervlakte hebben, hebben een uitzonderlijke nood 

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

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

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

tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten;  

 de student-zelfstandigen worden niet beschouwd als zelfstandigen zoals bedoeld door 

dit reglement, in overeenstemming met het beleid van het provinciebestuur om 

jongeren zoveel als mogelijk te aan te moedigen om te proeven van het 

ondernemerschap tijdens hun studies; 

 het voorstel van de deputatie;  

 

BESLUIT :  

 

Art. 1 –  

 

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

eenieder die houder is van een ondernemingsnummer, en die op 1 januari van het 

aanslagjaar op het grondgebied van de provincie, in hoofd- of bijberoep: 

 een vrij beroep (inclusief stagiaires) of een zelfstandige activiteit uitoefent ; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteert, of een andere economische 

activiteit uitoefent. 

 

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

ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar van 

een belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 
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Art. 2 –  

 

§1  Natuurlijke personen met het statuut van student-zelfstandige worden niet beschouwd als 

beoefenaars van een zelfstandige activiteit zoals bedoeld door dit reglement, zolang ze 

voldoen aan de voorwaarden om dit statuut te bezitten, en met inachtneming van de 

bepalingen van dit reglement;  

 

§2 Elke aanvraag om ontheffing op grond van §1, dient binnen de drie maanden te rekenen 

vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, 

schriftelijk te worden aangevraagd bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelasting op bedrijven, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag 

moet voorzien zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 3 –  

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder: 

 bedrijf: houder van een ondernemingsnummer die beroeps- of bedrijfsdoeleinden 

nastreeft; 

 vestiging: elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het 

kader van beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of 

bijdraagt tot de realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden, met inbegrip 

van bestuur of beheer in de ruimste zin; 

 oppervlakte: elk (gedeelte van een) onroerend goed, elke lokaliteit of ruimte onder gelijk 

welke vorm, die individueel of collectief wordt gebruikt of kan gebruikt worden voor de 

exploitatie;  

 gebruik: elke vorm van gebruik dat nuttig is voor de exploitatie van het bedrijf, met 

inbegrip van parking, laad-,los- of stortplaats, en opslag- of overslagruimte; 

 groenzone: grond die enkel dient voor decoratieve doeleinden en die geen verder 

functioneel nut heeft in het kader van de exploitatie;   

 braakliggende grond: grond waarop geen gebouwen staan, en die geen functioneel nut 

heeft voor de exploitatie;  

 cultuurgrond: elke grond/oppervlakte waarop gewassen gekweekt worden ; 

 

Art. 4 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke 

vestiging op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 5 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare 

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

 forfaitair 109,00 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. 6 - 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, kan gebruikt worden, of hiervoor noodzakelijk is, met 

inbegrip van alle oppervlakte die een functionele band heeft met de uitoefening van de 

beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 

 

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

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

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden. 
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Art. 7 - Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare bedrijfsvestiging te 

beschikken waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art 8 -  

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

uitgenodigd, per 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 West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelastingen. 

 

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

bevat en alle voorgedrukte gegevens stroken met de 

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

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

dienst provinciebelastingen. 

 

§ 4  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 19 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 van wijziging. 

 

Art. 9 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één 

of meerdere nieuwe/bijkomende bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of meerdere 

bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het provinciebestuur 

West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 
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Art. 10 - 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. 11 - 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. 12 – 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. 13 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met 

gewone aanslagen. 

 

Art. 14 - 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. 15 - 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/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen ) 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. 16 - 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. 17 - 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. 

 

 

 

 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
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Art. 18 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de 

vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de 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. 19 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 8 §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. 8 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 110,00 euro. 

 

Art. 20 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

37. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede 

verblijven voor 2020 

 

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 de artikelen 180 tot en met 180bis 

(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 
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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 

 

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

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

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

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

Vlaamse gemeente. 

 

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

door de vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 

De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 

 

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

 

Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 126,00 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. 
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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/over-west-

vlaanderen/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. 

 

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 2020. 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

 

38. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

jachtverloven voor 2020 

 

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 tot en met 

180bis (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; 

 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/belastingen
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/belastingen
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 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 provinciebelasting op 

jachtverloven geheven ten laste van de personen voor wie een jachtverlof werd goedgekeurd 

door de Vlaamse dienst van de Gouverneur - West-Vlaanderen, dat geldig is gedurende het 

jachtseizoen 2020-2021. Het jachtseizoen 2020-2021 loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 

2021. 

 

Art. 2 – De lijst van belastingplichtige personen wordt jaarlijks door het Agentschap voor 

Natuur en Bos ter beschikking gesteld aan het provinciebestuur West-Vlaanderen tegen 

uiterlijk 31 januari en 1 juni van het kalenderjaar volgend op het aanslagjaar. 

 

Art. 3 - De belasting wordt gevestigd op naam van de persoon voor wie het jachtverlof is 

goedgekeurd. 

De belasting is bepaald op: 

* 15,00 euro per jachtverlof; 

 

Art. 4 - 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. 5 - De identiteit van de belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder 

schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 6 - 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. 7 - 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/over-west-

vlaanderen/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. 8 - 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. 

 

http://www.west-vlaanderen.be/belastingen
http://www.west-vlaanderen.be/belastingen
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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. 9 - 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. 10 - 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. 11 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

39. Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende 

voorheffing voor 2020 

 

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 de artikelen 180 tot en 

met 180bis (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 2020. 

 

Brugge, 05/12/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 

 

40. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het toegangsgeld voor de 

expo 'Sea Change' in het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne 

 

De PROVINCIERAAD van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 

- de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 28 augustus 2014 

betreffende de goedkeuring van de afspraken met gemeente De Panne i.v.m. het 

gemeentepersoneel met standplaats De Nachtegaal en de consequenties inzake voorzien 

extra personeel gedurende enkele maanden; 

- de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Panne 

van 22 september 2014 in verband met gemeentepersoneel met als standplaats het 

Provinciaal Bezoekerscentrum De Nachtegaal; 

- de afsprakennota tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Panne in 

verband met personeel van gemeente De Panne met als standplaats het provinciaal 

bezoekerscentrum de Nachtegaal; 

- op voorstel van de deputatie. 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend tot het innen van toegangsgeld voor de expo Sea 

Change in Duinpanne. 

 

Art. 2: Volgende tarieven worden goedgekeurd: 

 

volwassenen 5 

kinderen (0-5 jaar) gratis 

kinderen (6-18 jaar) 3 

familie (2V-2K of 1V-3K) 12 

Scholen 2 

scholen De Panne gratis 

groepen +18 (min. 15 personen) 4 

groepen -18 (min. 15 personen) 2 

inwoners De Panne/tweede verblijvers gratis 

reducties (365.be, Plopsa, Ibis, 

lerarenkaart,…) 3 
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 De geldende tarieven kunnen jaarlijks door deputatie van de provincie West-Vlaanderen 

aangepast worden. 

 

Art. 3: Dit besluit treedt in werking op 21 december 2019. 

 

Brugge, 26/11/2019 

 

De provinciegriffier De voorzitter 

(get.) Geert ANTHIERENS (get.) Christof DEJAEGHER 
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

 

41. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 26 november 2019, met 

voortzettingen op 27 en 28 november 2019 en op 3 en 5 december 2019 

 

2. Goedkeuren van de samenwerkings-en gebruiksovereenkomst tussen de 

provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 2020-2024 

 

3. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 

betreffende de opdracht voor werken: Gistel, aanleg fietsvoorzieningen t.b.v. 

fietssnelweg F39 t.h.v. Quatannes 

 

4. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 

betreffende de opdracht voor werken: Brugge - Provinciedomein Fort van 

Beieren: Inrichting en aanleg van weginfrastructuur 

 

5. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 

betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase): fietspad 

tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen Brikkerijstraat en 

Nijverheidsstraat 

 

 

6. Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 

betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (2de fase): fietspad 

tussen Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen Brikkerijstraat en 

Nijverheidsstraat 

 

7. Goedkeuren van de aanstelling van de nieuwe omgevingsambtenaren in het 

kader van de nieuwe omgevingswetgeving 

 

8. Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en TUA West 2020 - 2024 

 

9. Goedkeuren beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-

Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 2020-2024 

 

10. Goedkeuren van de aanvraag van het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) 

Kortrijk van de programmatie van een duale opleiding binnen het voltijds 

onderwijs in het studiegebied BSO Metaal voor het 3de leerjaar van de 3de 

graad omsteller verspaning 

 

11. Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 

 

12. Goedkeuring verlenen aan de hernieuwing van het tariefreglement voor de 

recuperatie van kosten voor herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 

 

13. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting 

voor 2020 

 

14. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

bedrijven voor 2020 

 

15. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 
tweede verblijven voor 2020 
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16. Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op 

jachtverloven voor 2020 

 

17. Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende 

voorheffing voor 2020 

 

18. Akte nemen van het voorstel van het meerjarenplan 2020-2025 van de POM 

West-Vlaanderen 

 

19. Goedkeuren van de beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 2020-2024 

 

20. Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en Vonk apb 2020-2024 

 

21. Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en Westtoer apb 2020-2024 

 

22. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van Westtoer apb 

 

23. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van Vonk apb 

 

24. Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb 

 

25. Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het toegangsgeld voor de 

expo 'Sea Change' in het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne 

 


