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Doelstelling 5

Overig Beleid

Het goed beheer van de provinciale financiën.

Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen.  

2016140001

- De raming die vorig jaar gemaakt werd voor de ontvangsten uit de 
onroerende voorheffing in functie van het meerjarenplan werd 
gewoon aangehouden.

2016/730000/1/0020/1BE01000  75.000.000,00 €

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

2016140002

- Algemene provinciebelasting gezinnen wordt verhoogd met 
100.000 euro per jaar door de toename van het aantal 
belastingplichtigen (gezinsverdunning)

2016/738010/1/0020/1BE02000  11.100.000,00 €

Provinciebelasting gezinnen

2016140003

- De raming die vorig jaar gemaakt werd voor de ontvangsten uit de 
belasting bedrijven in functie van het meerjarenplan werd gewoon 
aangehouden.

2016/734001/1/0020/1BE03000  8.392.000,00 €

Provinciebelasting bedrijven

2016140004

- Deze belasting op de jachtverloven wordt constant gehouden voor 
de periode 2014-2019.

2016/738020/1/0020/1BE04000  37.200,00 €

Belasting op jachtvergunningen

2016140550

- Onwaarden op niet-geinde 
provinciebelastingen

2016/642000/1/0020/1BE05000   40.000,00 €

Minderwaarde op de realisatie van operationele 
vorderingen/Fiscale aangelegenheden/Terugbetaling 
belastingen.

2016140552

- Terugbetaling van ten onrechte ontvangen 
provincie belastingen

2016/643003/1/0020/1BE05000   50.000,00 €

Terugbetalingen ten onrechte geïnde belastingen/
Fiscale aangelegenheden/Terugbetaling belastingen.
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2016140556

- Negatieve opcentiemen 2016/643005/1/0020/1BE05000   30.000,00 €

Negatieve opcentiemen/Fiscale aangelegenheden/
Terugbetaling belastingen.

2016140565

- Verzendingskosten van de provinciale 
belastingen

2016/613203/4/0111/4BE06000   516.185,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Fiscale en financiële 
diensten/werkingskosten innen belastingen

2016140570

- Deurwaarderskosten bij de inning van 
fiscale vorderingen en niet-fiscale 
vorderingen. De kosten gemaakt door de 
deurwaarders die niet kunnen gerecupereerd 
bij de schuldenaars worden in sommige 
dossiers terugbetaald door de provincie aan 
de deurwaarder

2016/613808/4/0111/4BE06000   57.850,00 €

Procedure - en vervolgingskosten/Fiscale en 
financiële diensten/werkingskosten innen belastingen

2016140576

- De kosten van de aangetekende aanmaningen  worden 
teruggevorderd van de belastingplichtigen

2016/700301/4/0111/4BE06000  45.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen 
belastingen

2016143874

-  2016/613002/4/0111/4BE06000   41.120,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Fiscale en financiële diensten/innen provinciale 
belastingen

2016150523

-  2016/613102/4/0111/4BE06000   14.904,00 €

Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële 
diensten/innen provinciale belastingen
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750.059,00 € 94.574.200,00 €

Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget.  

2016140620

- Onwaarden op vorderingen.(eenmalige 
verhoging)

2016/642000/1/0030/1TH01000   600.000,00 €

Minderwaarde op de realisatie van operationele 
vorderingen/Financiële aangelegenheden/Onwaarden

2016140621

- Roerende voorheffing op intresten 2016/640200/1/0030/1TH02000   20.000,00 €

Roerende voorheffing/Financiële aangelegenheden/
Financiële rekeningen

2016140623

- Rekeningkosten beheer financiële rekeningen 2016/657010/1/0030/1TH02000   6.000,00 €

Administratieve kosten voor het financieel beheer: 
bankkosten/Financiële aangelegenheden/Financiële 
rekeningen

2016140625

- verwijlintresten. 2016/657020/1/0030/1TH02000   1.500,00 €

Verwijlintresten/Financiële aangelegenheden/
Financiële rekeningen

2016140626

- Door het anders gebruiken van de beschikbare liquide middelen in 
de BBC omgeving (later opnemen van de leningen) en door het 
inzetten van de reserves voor SALK - zullen er minder middelen 
beschikbaar zijn om te beleggen.Er wordt een afname van de 
beleggingsopbrengsten met 8% per jaar geraamd in het 
meerjarenplan.

2016/751010/1/0030/1TH02000  1.100.320,00 €

Intresten van financiële rekeningen

2016140631

- Het betreft het gedeelte intresten van de 
annuïteit van de LIJN voor het volstorten van 
het kapitaal.

2016/650030/1/0030/1TH03000   9.492,00 €

Financiële kosten van leningen tlv derden/Financiële 
aangelegenheden/annuïteit de Lijn

2016150406
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- 2016/284100/1/0030/1TH03000   15.508,00 €

Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)/
Financiële aangelegenheden/annuïteit de Lijn

652.500,00 € 1.100.320,00 €

Het voeren van een actief beheer van de schuld.  

2016140732

- De intresten van de opgenomen en op te 
nemen leningen ten laste van de provincie

2016/650010/1/0040/1SC01000   1.923.231,00 €

Financiële kosten van leningen tlv provincie

2016140733

- De kapitaalaflossingen van de opgenomen en 
op te nemen leningen ten laste van de 
provincie

2016/423300/1/0040/1SC02000   9.211.679,00 €

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 
bestuur/Transacties in verband met de openbare 
schuld/Aflossingen

2016140738

- Intresten van de opgenomen leningen ten 
laste van derden (bijkomende leningen en 
rollend woonfonds)

2016/650030/1/0040/1SC01000   104.962,00 €

Financiële kosten van leningen tlv derden/
Transacties in verband met de openbare schuld/
Intresten

2016140739

- De kapitaalaflossing van de leningen 
opgenomen ten laste van de derden (de 
bijkomende leningen en het rollend 
woonfonds).

2016/423320/1/0040/1SC02000   480.455,00 €

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 
bestuur t.l.v. derden/Transacties in verband met de 
openbare schuld/Aflossingen provincie / derden

11.720.327,00 €

Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën.  

2016000032
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- 2016/664020/4/0111/4BO01000   2.378.669,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Fiscale en financiële diensten/
Bokrijk

2016000033

- Op te nemen leningen van vzw Het Domein Bokrijk 2016/174000/4/0111/4BO01000  2.500.000,00 €

Overige leningen - schulden aan Bokrijk/Fiscale en 
financiële diensten/Bokrijk

2016000034

- investeringen in Bokrijk 2016/260100/4/0111/4BO01000   1.800.000,00 €

Terreinen - overige materiële vaste activa: 
aanschafwaarde/Fiscale en financiële diensten/
Bokrijk

2016000035

- investeringen in Bokrijk 2016/260200/4/0111/4BO01000   620.000,00 €

Gebouwen - overige materiële vaste activa: 
aanschafwaarde/Fiscale en financiële diensten/
Bokrijk

2016000036

- investeringen in Bokrijk 2016/260300/4/0111/4BO01000   80.000,00 €

Infrastructuur Bokrijk - overige materiële vaste 
activa: aanschafwaarde/Fiscale en financiële 
diensten/Bokrijk

2016140007

- Dividend electricteit.Deze ontvangst wordt met 2% per jaar 
verhoogd

2016/750010/1/0030/1DI01000  6.029.454,00 €

Dividenden Inter-energa electriciteit

2016140008

- Dividend gas.Deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar 2016/750010/1/0030/1DI02000  615.904,00 €

Dividenden Inter-energa gas

2016140009



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  6 van 277

- Dividend Infrax.Deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar 2016/750010/1/0030/1DI03000  3.047.488,00 €

Dividend Infrax

2016140010

- Dividend Intermedia 2016/750010/1/0030/1DI04000  19,00 €

Dividend inter-media

2016140619

- De pensioenbijdragen worden geraamd als 
volgt :
- voor de deputatie : op basis van de huidige 
pensioenlasten 
- voor de tweede pensioenpijler van de 
contractuele personeelsleden : 3% van de 
loonmassa van de actieve contractuele 
personeelsleden  
- voor de statutaire personeelsleden : De 
bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in 
functie van de resultaten van de actuariële 
studie en de geraamde bijdragen door 
RSZPPO.

2016/624000/1/0090/1FI01000   486.850,00 €

Pensioenen mandatarissen/Overige algmene 
financiering/dienst financiën

2016140651

- Vervroegde terugbetalingen bouwleningen 2016/290300/3/0629/3ZO0240n  50.000,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale 
waarde/Overig woonbeleid/Opvolging bijkomende 
leningen/rollend woonfonds

2016140653

- Vervallen vorderingen bouwleningen 2016/494310/3/0629/3ZO0240n  12.000,00 €

Vervallen vorderingen leningen tlv derden/Overig 
woonbeleid/Opvolging bijkomende leningen/rollend 
woonfonds

2016140656

- Vervroegde terugbetaling saneringsleningen 2016/290300/3/0629/3ZO0240n  35.000,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale 
waarde/Overig woonbeleid/Opvolging bijkomende 
leningen/rollend woonfonds
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2016140657

- Vervallen vorderingen  saneringsleningen 2016/494310/3/0629/3ZO0240n  5.000,00 €

Vervallen vorderingen leningen tlv derden/Overig 
woonbeleid/Opvolging bijkomende leningen/rollend 
woonfonds

2016140663

- Terugbetaling van het kapitaal van de toegekende renteloze 
leningen in het kader van het rollend woonfonds.Er zijn in totaal 
46 leningen toegekend met looptijden van 10,15 of 20 jaar.

2016/494300/3/0629/3ZO0240n  880.000,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen 
het jaar vervallen/Overig woonbeleid/Opvolging 
bijkomende leningen/rollend woonfonds

2016140664

- Terugbetaling kapitaal van de toegekende leningen voor de 
aankoop van een woning ifv de aflossingstabellen van de 
toegekende leningen

2016/494300/3/0629/3ZO0240n  154.752,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen 
het jaar vervallen/Overig woonbeleid/Opvolging 
bijkomende leningen/rollend woonfonds

2016140665

- Terugbetaling kapitaal van de toegekende leningen voor sanering 
bestaande woning ifv aflossingstabellen van de toegekende 
leningen.

2016/494300/3/0629/3ZO0240n  93.874,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen 
het jaar vervallen/Overig woonbeleid/Opvolging 
bijkomende leningen/rollend woonfonds

2016140666

- Terugbetaling kapitaal van de leningen toegekend voor aankoop 
bouwgrond ifv het aflossingstabellen van de toegekende leningen.

2016/494300/3/0629/3ZO0240n  731,00 €

Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen 
het jaar vervallen/Overig woonbeleid/Opvolging 
bijkomende leningen/rollend woonfonds

2016140680

- Er is 3.400 euro voorzien als kosten voor het 
administratief beheer van de tweede 
pensioenpijler door de externe beheerder 
van het fonds.

2016/613102/4/0111/4FI01000   3.400,00 €

Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële 
diensten/dienst financiën

2016140681
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-  2016/613203/4/0111/4FI01000   495,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Fiscale en financiële 
diensten/dienst financiën

2016140682

-  2016/613204/4/0111/4FI01000   3.500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Fiscale en financiële 
diensten/dienst financiën

2016140683

-  2016/613201/4/0111/4FI01000   260,00 €

Telefonie/Fiscale en financiële diensten/dienst 
financiën

2016140684

- Kosten kopies en drukwerken mbt het budget 2016/613202/4/0111/4FI01000   8.615,00 €

Kopies/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën

2016140685

-  2016/613103/4/0111/4FI01000   650,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Fiscale en financiële diensten/dienst 
financiën

2016140686

-  2016/613301/4/0111/4FI01000   600,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Fiscale en financiële diensten/dienst financiën

2016140687

-  2016/615340/4/0111/4FI01000   250,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Fiscale en financiële diensten/dienst financiën

2016140688
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-  2016/613803/4/0111/4FI01000   350,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Fiscale en 
financiële diensten/dienst financiën

2016140689

- Externe ondersteuning bij de controles en het 
afsluiten van de jaarrekening en bij het 
opmaken van het verslag bij de jaarrekening.

2016/613670/4/0111/4FI01000   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Fiscale en financiële diensten/dienst financiën

2016144239

-  2016/643011/4/0111/4FI01000   500,00 €

Betalingsverschillen/Fiscale en financiële diensten/
dienst financiën

2016150374

- De pensioenbijdragen worden geraamd als 
volgt :
- voor de deputatie : op basis van de huidige 
pensioenlasten 
- voor de tweede pensioenpijler van de 
contractuele personeelsleden : 3% van de 
loonmassa van de actieve contractuele 
personeelsleden  
- voor de statutaire personeelsleden : De 
bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in 
functie van de resultaten van de actuariële 
studie en de geraamde bijdragen door 
RSZPPO.

2016/622210/1/0090/1FI01000   681.660,00 €

Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler 
- contractueel personeel/Overige algmene 
financiering/dienst financiën

2016150375
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- De pensioenbijdragen worden geraamd als 
volgt :
- voor de deputatie : op basis van de huidige 
pensioenlasten 
- voor de tweede pensioenpijler van de 
contractuele personeelsleden : 3% van de 
loonmassa van de actieve contractuele 
personeelsleden  
- voor de statutaire personeelsleden : De 
bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in 
functie van de resultaten van de actuariële 
studie en de geraamde bijdragen door 
RSZPPO.

2016/624100/1/0090/1FI01000   8.569.492,00 €

Pensioenen statutair personeel/Overige algmene 
financiering/dienst financiën

14.640.291,00 € 13.424.222,00 €

Het realiseren van een performante facilitaire organisatie

Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden 
aan één van de overige acties.

 

2016140505

- Overhead - kantoormateriaal 2016/613102/4/0119/4OH01000   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Overhead

2016140522

- Overhead - gebruiksgoederen andere dan 
kantoormateriaal

2016/613106/4/0119/4OH01000   3.160,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Overhead

2016140524

- Overhead - fotokopies 2016/613202/4/0119/4OH01000   5.250,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/Overhead

2016140526



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  11 van 277

- Overhead - lidgelden 2016/613103/4/0119/4OH01000   40,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige algemene diensten/Overhead

2016140527

- Overhead - representatiekosten/recepties/
plechtigheden

2016/613301/4/0119/4OH01000   1.785,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Overhead

2016140528

- Overhead - werkkledij/terugbetaling bril 2016/615340/4/0119/4OH01000   750,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Overhead

2016140529

- Overhead - dienstuitstappen 2016/613803/4/0119/4OH01000   1.780,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Overhead

2016143975

-  2016/613807/4/0119/4OH01000   200,00 €

Lidgelden/Overige algemene diensten/Overhead

2016150180

- directieuitstap, tractaties 2016/613803/4/0119/4OH01000   1.090,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Overhead

2016150181

- Tractatie personeel 2016/613803/4/0119/4OH01000   765,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Overhead

16.820,00 €



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  12 van 277

IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid 
bepaald door het dynamisch risico beheersingsysteem

 

2016140530

- IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - 
kantoorbenodigdheden

2016/613102/4/0119/4OH01000   2.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Overhead

2016140531

- IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - 
gebruiksgoederen - batterijen, 
gehoorbescherming,...

2016/613105/4/0119/4OH01000   5.000,00 €

Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/
Overhead

2016140532

- IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - cadeau 
vrijwilligers

2016/613301/4/0119/4OH01000   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Overhead

2016140533

- IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - andere 
technische kosten (zand, technisch 
materiaal, ...)

2016/613106/4/0119/4OH01000   7.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Overhead

2016140534

- IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - 
keuringen, asbestonderzoeken, ...

2016/613806/4/0119/4OH01000   7.651,00 €

Controle- en keuringskosten/Overige algemene 
diensten/Overhead

2016143248

- IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - 
aanpassingen machines nav 
arbeidsongevallen

2016/230000/4/0119/4OH01000   10.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Overhead

2016143702
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- aankoop EHBO materiaal 2016/613803/4/0119/4OH01000   2.500,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Overhead

37.651,00 €

Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website 
en benchmarkcijfers)

 

2016142756

- Klantenrelaties - aankoop stickers inventaris 2016/613204/4/0119/4OH01000   3.280,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Overhead

3.280,00 €

IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van 
onderzoeksverslagen

 

2016140535

- IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - 
EDPB - Contract gekoppeld aan externe 
factoren zoals uurlenen en inflatie

2016/623030/4/0119/4OH01000   197.676,00 €

Prestaties van arbeidsgeneeskundige dienst/Overige 
algemene diensten/Overhead

2016140536

- IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - 
Pesten op het werk, griepvaccins, ... - 
Gekoppeld aan externe factoren zoals 
uurlonen.

2016/613806/4/0119/4OH01000   26.010,00 €

Controle- en keuringskosten/Overige algemene 
diensten/Overhead

223.686,00 €

IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en 
brandploegen op aanvraag.

 

2016140537
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- IDPB - externe veiligheidsopleidingen - 
budget werd met 7000 euro verlaagd voor de 
opleidingen georganiseerd door het PLOT. 
Dit krediet werd daar extra ingeschreven.

2016/613801/4/0119/4OH01000   3.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/Overhead

3.000,00 €

Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management

Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks 
kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead).

 

2016140659

- Schoonmaak - Overhead - werkkledij 2016/615340/4/0119/4HO01000   750,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

750,00 €

Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals 
beschreven in het schoonmaakprogramma.

 

2016140661

- Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke 
schoonmaak - contract is onderhevig aan 
index.

2016/615100/4/0119/4HO01000   549.392,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Hospitality

2016140690

- Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke 
schoonmaak - onderhoudscontract 
gekoppeld aan index

2016/615145/4/0119/4HO01000   9.364,00 €

Onderhoudscontracten sanitaire containers/Overige 
algemene diensten/Hospitality

558.756,00 €

Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het 
reinigingsprogramma.

 

2016140691
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- Schoonmaak - glazenwasserij - contract is 
gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4HO01000   57.120,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Hospitality

57.120,00 €

Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen 
worden aan één van de overige acties (overhead)

 

2016140920

- Catering - overhead - wasserijkosten, 
aankoop kleding

2016/615340/4/0119/4HO01000   31.200,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016143165

- Catering - aankoop materialen 2016/615320/4/0119/4HO01000   5.000,00 €

Materialen catering (niet voeding)/Overige algemene 
diensten/Hospitality

2016143166

- Catering - onderhoudscontract kassa 2016/615130/4/0119/4HO01000   7.600,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/Hospitality

43.800,00 €

Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel, ...)  

2016140927

- Catering - Personeelsrestaurant en 
bestuursgebouw - ontvangsten bezoekers

2016/613301/4/0119/4HO01000   19.600,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016140932

- Catering - personeelsrestaurant en 
bestuursgebouw - aankoop etenswaren 
(stijging van 7% per jaar cfr FOD economie)

2016/613107/4/0119/4HO01000   269.052,00 €

Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016140933
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- Catering - personeelsrestaurant en 
bestuursgebouw - aankoop materiaal

2016/615320/4/0119/4HO01000   20.000,00 €

Materialen catering (niet voeding)/Overige algemene 
diensten/Hospitality

2016140935

- Catering - personeelsrestaurant - diverse opbrengsten 
(maaltijden, dranken, ...)

2016/700206/4/0119/4HO01000  125.100,00 €

Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016143250

- Catering - Personeelsrestaurant en 
bestuursgebouw

2016/230000/4/0119/4HO01000   4.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016150182

- aankoop etenswaren 2016/613107/4/0119/4HO01000   8.400,00 €

Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/
Overige algemene diensten/Hospitality

321.052,00 € 125.100,00 €

Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten  

2016140956

- Catering - vergaderzalen A-blok - 
onderhoudscontract waterautomaten, 
koffieautomaten en interventies

2016/615110/4/0119/4HO01000   25.000,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality

25.000,00 €

Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst.  

2016000006

- studie groenonderhoud en omgevingsaanleg 
provinciehuis

2016/613632/4/0119/4HO01000   10.000,00 €

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 
van de gewone dienst/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016140958
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- Groenonderhoud - onderhoud materiaal 
(waterpomp, ...)

2016/615210/4/0119/4HO01000   5.000,00 €

Onderhoud en herstellingen waterlopen/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016140960

- Groenonderhoud - Tuin bisschop en 
provinciehuis

2016/615141/4/0119/4HO01000   168.000,00 €

Onderhoudscontracten groenonderhoud/Overige 
algemene diensten/Hospitality

183.000,00 €

Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de 
overeenkomst.

 

2016140962

- Groenonderhoud - interieurbeplanting 2016/615100/4/0119/4HO01000   18.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Hospitality

18.000,00 €

Archief -  Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e-communicatie.  

2016140982

- Archief - archiefdozen 2016/613102/4/0119/4HO01000   10.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Hospitality

10.500,00 €

Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen  

2016140983

- Uitleendienst - bancontact 2016/613002/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016140984
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- Uitleendiensten - aankoop materiaal 2016/613106/4/0119/4HO01000   35.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016140985

- Uitleendiensten - herstellingen 2016/615220/4/0119/4HO01000   3.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality

2016140986

- Uitleendiensten - onderhoudscontracten 2016/615130/4/0119/4HO01000   7.200,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016140998

- Uitleendienst 2016/700104/4/0119/4HO01000  25.000,00 €

Opbrengsten uit verhuur materialen/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016143276

- Uitleendiensten - hardware 2016/242000/4/0119/4HO01000   15.000,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016143277

- Uitleendiensten - machines - 2017 aankoop 
ledwagen

2016/230000/4/0119/4HO01000   50.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Hospitality

111.200,00 € 25.000,00 €

Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet 
limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden)

 

2016141027
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- Printkamer - Papier, lijm, messen, ... 2016/613106/4/0119/4HO01000   49.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141028

- Printkamer - extern drukwerk 2016/613204/4/0119/4HO01000   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141029

- Printkamer - kopies - Leasingcontract 2016/613202/4/0119/4HO01000   99.458,40 €

Kopies/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141033

- Printkamer - onderhoudscontracten - extra 
snij-, rij- en lijmmachine

2016/615230/4/0119/4HO01000   4.000,00 €

Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en 
- uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141034

- Printkamer 2016/613105/4/0119/4HO01000   326,26 €

Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141036

- Printkamer - kopies 2016/700207/4/0119/4HO01000  10.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop materialen/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016143278

- Printkamer - investeringen in 
afwerkingstoepassingen

2016/230000/4/0119/4HO01000   10.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016144102
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- Budget plotter (24.000 euro) wordt verlaagd 
bij ICT

2016/613401/4/0119/4HO01000   151.541,60 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overige 
algemene diensten/Hospitality

324.326,26 € 10.000,00 €

Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen 
worden aan één van de overige acties

 

2016141039

- Postkamer - Overhead - kledingkosten 2016/615340/4/0119/4HO01000   6.300,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

6.300,00 €

Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, 
kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwH.

 

2016141041

- Postkamer - daling aantal frankeerstukken 2016/613203/4/0119/4HO01000   180.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141042

- Postkamer - aankoop inkt 2016/613106/4/0119/4HO01000   3.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141043

- Postkamer - onderhoudscontract 2016/615110/4/0119/4HO01000   1.822,44 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141044

- Postkamer - contract ivm ophaling post aan 
huis - contract is gekoppeld aan de index.

2016/615143/4/0119/4HO01000   3.122,00 €

Onderhoudscontracten postophaling/Overige 
algemene diensten/Hospitality
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2016141045

- Postkamer - terugvordering verzendkosten 2016/700301/4/0119/4HO01000  2.900,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016143279

- Postkamer - aankoop frankeermachine in 
2016

2016/230000/4/0119/4HO01000   15.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Hospitality

202.944,44 € 2.900,00 €

Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst  maar die niet rechtstreeks kunnen 
toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141063

- Onthaaldienst - Overhead - kleding (zowel 
aankoop als onderhoud)

2016/615340/4/0119/4HO01000   15.800,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

15.800,00 €

Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten  

2016141064

- Onthaaldienst - bloemen balie 2016/613303/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Kosten voor ontvangsten/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141065

- Onthaaldienst - badges, .... 2016/613303/4/0119/4HO01000   1.600,00 €

Kosten voor ontvangsten/Overige algemene diensten/
Hospitality

2.600,00 €

Onthaaldienst - Organisatie van de protocollaire ontvangsten (coördinatie / budget) en de supervisie en de bewaking van de 
kwaliteit van alle aspecten van de ontvangst
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2016141067

- Onthaaldienst - Protocollaire ontvangsten 2016/613301/4/0119/4HO01000   35.210,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016141068

- Onthaaldienst - Protocollaire ontvangsten - 
inhuren personeelshuldigingsfeest

2016/613640/4/0119/4HO01000   400,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016150183

- protocollaire ontvangsten 2016/613303/4/0119/4HO01000   15.090,00 €

Kosten voor ontvangsten/Overige algemene diensten/
Hospitality

50.700,00 €

Zalenbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het zalenbeheer  maar die niet rechtstreeks kunnen 
toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141071

- Zalenbeheer - Overhead - kledijkosten 
(zowel aankoop als onderhoud)

2016/615340/4/0119/4HO01000   1.575,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

1.575,00 €

Zalenbeheer - Reserveringen van vergaderzalen in het Provinciehuis  

2016141074

- Zalenbeheer - reservatie vergaderzalen - 
mogelijke interventies nodig voor de nieuwe 
borden en beamers

2016/613106/4/0119/4HO01000   3.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141084

- Zalenbeheer - reservatie vergaderzalen - 
onderhoudscontract borden/beamers en de 
steminstallatie in de raadzaal.

2016/615110/4/0119/4HO01000   4.200,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality
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2016141440

- Zalenbeheer - huur Boudewijnzaal 2016/700101/4/0119/4HO01000  800,00 €

Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/
Overige algemene diensten/Hospitality

7.200,00 € 800,00 €

Veiligheid - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de veiligeheid maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen 
worden aan één van de overige acties

 

2016141091

- Veiligheid - Overhead - bij switch conciërges 
kleine aankopen

2016/613106/4/0119/4HO01000   2.100,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016143685

- kosten telenet huisbewaarders 2016/613205/4/0119/4HO01000   400,00 €

Digitale media/Overige algemene diensten/
Hospitality

2.500,00 €

Wagenparkbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het wagenparkbeheer maar die niet rechtstreeks 
kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141092

- Wagenpark - overhead - parkeertickets 
(werden vroeger door het kabinet van de 
griffier betaald)

2016/613106/4/0119/4HO01000   2.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141093

- Wagenparkbeheer - overhead - 
kledingkosten, zowel onderhoud als aankoop 
- in 2016 moeten er winterjassen aangekocht 
worden

2016/615340/4/0119/4HO01000   17.275,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016141094
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- Wagenparkbeheer - overhead - klein 
gereedschap

2016/615310/4/0119/4HO01000   2.500,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Overige algemene 
diensten/Hospitality

22.275,00 €

Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens - Reserveringen, met of zonder chauffeur, van een dienstwagen en registratie 
hieromtrent in het systeem

 

2016141103

- Wagenparkbeheer - reservatie dienstwagens 
- onderhoud wagens

2016/615240/4/0119/4HO01000   8.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141104

- Wagenparkbeheer - reservatie dienstwagens 
- nummerplaten, herstellingen, banden, ...

2016/613106/4/0119/4HO01000   4.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141105

- Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens 
- leasing elektrische wagens - huidig 
leasingcontract 18.000 euro 
Nieuw leasingcontract ter vervanging van 
Mondeo 8.000 euro

2016/613402/4/0119/4HO01000   26.000,00 €

Huur rollend materieel/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141106

- Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens 
- brandstoffen - prijsstijging brandstoffen 2,5 
%

2016/611300/4/0119/4HO01000   5.254,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overige 
algemene diensten/Hospitality

43.254,00 €

Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - Beheer en organisatie van koerierdiensten met het wagenpark van de provincie  

2016141107
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- Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - kleine 
aankopen

2016/615240/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige algemene diensten/Hospitality

1.000,00 €

Wagenparkbeheer - Nazicht en opvolging leasingcontracten, de coördinatie van de expertise en herstellingen na ongeval en het 
beheer van tankkaarten voor alle diensten en instellingen

 

2016141108

- Wagenparkbeheer - herstellingen, ... 2016/615240/4/0119/4HO01000   1.250,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141109

- Wagenparkbeheer - leasingwagens deputatie 2016/613402/4/0119/4HO01000   127.000,00 €

Huur rollend materieel/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141110

- Wagenparkbeheer - Brandstoffen - stijging 
brandstofprijzen 2,5 % jaarlijks

2016/611300/4/0119/4HO01000   53.582,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overige 
algemene diensten/Hospitality

181.832,00 €

Ruimtebeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ruimtebeheer  maar die niet rechtstreeks kunnen 
toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141111

- Ruimtebeheer - Overhead - werkkledij 2016/615340/4/0119/4HO01000   750,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

750,00 €

Ruimtebeheer - Verhuizingen - Beheer en uitwerking van verhuizingen via intern of extern personeel  

2016141112
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- Ruimtebeheer - Verhuizingen - inhuren 
externen, ...

2016/610040/4/0119/4HO01000   17.000,00 €

Huur van infrastructurele voorzieningen/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016141117

- Ruimtebeheer - Verhuizingen - kleine 
aankopen

2016/613106/4/0119/4HO01000   2.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016150485

-  2016/610300/4/0119/4HO01000   3.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Overige 
algemene diensten/Hospitality

22.000,00 €

Ruimtebeheer -  Inrichting werkplek - Uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen aan kasten, burelen, interieur.  

2016141118

- Ruimtebeheer -  Inrichting werkplek - Kleine 
aankopen

2016/613106/4/0119/4HO01000   6.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

6.000,00 €

Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - Beheer van het magazijn voor de opslag van diverse materialen  

2016141123

- Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - 
kleine aankopen zoals toiletpapier, 
onderhoudsproducten, ...

2016/613106/4/0119/4HO01000   27.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016143974

-  2016/613105/4/0119/4HO01000   25.000,00 €

Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/
Hospitality

52.500,00 €



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  27 van 277

Ruimtebeheer - Sleutelbeheer - Ontwikkeling, beheer en opvolging van een sleutelplan en de bewaring en het beheer van alle 
sleutels van het provinciehuis.

 

2016141124

- Ruimtebeheer - sleutelbeheer - aankopen 
klein materiaal (sleutels, ...)

2016/613106/4/0119/4HO01000   2.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2.500,00 €

Logistieke ondersteuning - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de logistieke ondersteuning  maar die niet 
rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141125

- Logistieke ondersteuning - Overhead - 
onderhoud zoutstrooier

2016/615240/4/0119/4HO01000   2.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige algemene diensten/Hospitality

2016141139

- Logistieke ondersteuning - Overhead - 
werkkledij (zowel aankoop als onderhoud)

2016/615340/4/0119/4HO01000   750,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2.750,00 €

Logistieke ondersteuning - Handlangersdiensten - Aanbieden van logistieke ondersteuning op vraag via intern of extern personeel  

2016141143

- Logistieke ondersteuning - 
Handlangersdiensten - huur 
transportmateriaal

2016/615240/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige algemene diensten/Hospitality

1.000,00 €

Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Organisatie en het beheren van het materiaal en de producten nodige voor 
sneeuwbestrijding

 

2016141148
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- Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en 
ijzelbestrijding - aankoop hulpstukken voor 
diverse machines en strooizout

2016/613106/4/0119/4HO01000   8.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

8.000,00 €

Logistieke ondersteuning - ongediertebestrijding - Preventieve bestrijding van knaagdieren en insecten  

2016141149

- Logistieke ondersteuning - 
ongediertebestrijding

2016/615144/4/0119/4HO01000   2.000,00 €

Onderhoudscontracten ongediertebestrijding/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2.000,00 €

Afval - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het afvalbeheer  maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen 
worden aan één van de overige acties

 

2016141150

- Afval - overhead - werkkledij (zowel 
onderhoud als aankoop)

2016/615340/4/0119/4HO01000   750,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Hospitality

2016141151

- Afval - Overhead - herstellingen machines 2016/613106/4/0119/4HO01000   2.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016141152

- Afval - Overhead - onderhoudscontract 
zoutstrooier

2016/615110/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Hospitality

4.250,00 €

Afval - Afvalverwerking van het selectief opgehaald en aangevoerd afval  

2016141153
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- Afval - Afvalbeheer - beter geselecteerd afval 
= meerkost, herstelling heftruck

2016/615142/4/0119/4HO01000   14.000,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/Overige 
algemene diensten/Hospitality

2016141154

- Afval - afvalbeheer - herstellingen en kleine 
aankopen materiaal

2016/613106/4/0119/4HO01000   1.000,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Hospitality

2016143284

- Afval - aankoop heftruck 2016/241000/4/0119/4HO01000   5.000,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overige algemene diensten/
Hospitality

20.000,00 €

Economaat - Het beheer van het kantoormaterialen voor de diensten binnen het hoofdgebouw.  

2016143891

- Het budget van volgende diensten wordt 
verlaagd: 
HRM -900 euro
Facilitair Beheer -7500 euro
Mens -9000 euro
I&C -1500 euro
Ruimte -13000 euro
Kabinet griffier -7500euro
Financiën -2300 euro

2016/613102/4/0119/4HO01000   41.700,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Hospitality

41.700,00 €

Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer.

Administratie vastgoedmanagement - inventaris onroerend patrimonium - Beheer van de inventaris onroerend patrimonium 
(gronden)

 

2016141159
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- Administratie vastgoedmanagement - 
inventaris onroerend patrimonium - 
vrijstelling voor PNC en Kunstlaan 20

2016/640100/4/0119/4RE01000   143.000,00 €

Onroerende voorheffing/Overige algemene diensten/
Real Estate

143.000,00 €

Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen - Beheer en opvolging standaardverzekeringspakket (brand, auto, alle risico's, 
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen)

 

2016141160

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen - premie wordt berekend op 
basis van personeelskost

2016/623020/4/0119/4RE01000   254.616,00 €

Verzekering werkongevallen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

2016141161

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen - premie wordt berekend op 
basis van personeelskost

2016/612000/4/0119/4RE01000   127.308,00 €

Verzekeringen tegen burgerlijke aansprakelijkheid/
Overige algemene diensten/Real Estate

2016141162

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen - premie is gekoppeld aan 
ABEX (geraamd op 2%), index der 
bouwprijzen en uitbreiding van zowel het 
wagenpark als het provinciepatrimonium

2016/612400/4/0119/4RE01000   209.100,00 €

Andere verzekeringen/Overige algemene diensten/
Real Estate

2016141163

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen - zowel het wagenpark als het 
provinciepatrimonium werd uitgebreid

2016/612200/4/0119/4RE01000   60.000,00 €

Verzekeringen van rollend materieel/Overige 
algemene diensten/Real Estate

2016141164

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen

2016/643002/4/0119/4RE01000   30.000,00 €

Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/
Real Estate

2016141165
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- Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen 2016/700301/4/0119/4RE01000  1.300,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/Real Estate

2016141168

- Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen 2016/745002/4/0119/4RE01000  27.000,00 €

Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/
Real Estate

2016141295

- Administratie vastgoedmanagement - 
verzekeringen - tentoonstellingen, ...

2016/612300/4/0119/4RE01000   35.000,00 €

Verzekeringen van evenementen en 
tentoonstellingen/Overige algemene diensten/Real 
Estate

716.024,00 € 28.300,00 €

Administratie vastgoedmanagement -Beheer patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Administratieve opvolging van de 
patrimoniumcontracten (huur, concessies, erfpacht)

 

2016141169

- Administratie vastgoedmanagement -Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Provinciehuis, G-
blok, H-blok, Bonnefanten

2016/700101/4/0119/4RE01000  105.000,00 €

Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/
Overige algemene diensten/Real Estate

2016141170

- Administratie vastgoedmanagement -Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Vlaamse 
Gemeenschap + H-blok

2016/700301/4/0119/4RE01000  190.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/Real Estate

2016141171

- Administratie vastgoedmanagement - Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - concessie 
Nieuwenhoven

2016/700103/2/0711/2RE01000  35.500,00 €

Opbrengsten uit concessievergoedingen/
Openluchtrecreatie/Real Estate

2016141172
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- Administratie vastgoedmanagement - Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - terugvordering 
onroerende voorheffing Nieuwenhoven

2016/700301/2/0711/2RE01000  950,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Openluchtrecreatie/Real Estate

2016141175

- Administratie vastgoedmanagement -Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - ontvangst 
concessie PGRM

2016/700103/3/0700/3RE01000  19.500,00 €

Opbrengsten uit concessievergoedingen/Musea/Real 
Estate

2016141176

- Administratie vastgoedmanagement - Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - terugvordering 
onroerende voorheffing PGRM

2016/700301/3/0700/3RE01000  5.100,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Musea/Real Estate

2016141317

- Administratie vastgoedmanagement -Beheer 
patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - concessie 
Dommelhof

2016/700103/3/0701/3RE01000  194.000,00 €

Opbrengsten uit concessievergoedingen/
Cultuurcentrum/Real Estate

550.050,00 €

Bouwbureau - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het bouwbureau  maar die niet rechtstreeks kunnen 
toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141325

- Bouwbureau - Overhead - publicaties 
staatsblad

2016/613204/4/0119/4RE01000   280,43 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Real Estate

2016141327

- Bouwbureau - Overhead - orde van 
architecten, ingenieurs, ...

2016/613807/4/0119/4RE01000   1.464,00 €

Lidgelden/Overige algemene diensten/Real Estate

1.744,43 €

Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - Periodiek beheer/opvolging technische meldingen van HVAC, branddetectie , verlichting, 
toegangscontrole, centraal omroepsysteem, inbraakbeveiliging, CCTV (camerabewaking) via BMS
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2016141177

- Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS 2016/610300/4/0119/4RE01000   5.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Overige 
algemene diensten/Real Estate

2016141328

- Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - 
onderhoudscontract

2016/615100/4/0119/4RE01000   27.500,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

32.500,00 €

Bouwbureau - Beheer ivm de aankoop, verkoop, inventaris, van het bestaande patrimonium  

2016000037

- Campus Kunst - Leasingkosten DBFM 2016/422000/4/0119/3RE04000   147.000,00 €

Leasingschulden en soortgelijke schulden in het 
kader van PPS-overeenkomsten/Overige algemene 
diensten/Hasselt - campus - kunst

2016000038

- Campus Kunst - leasingkosten DBFM 2016/610100/4/0119/3RE04000   32.000,00 €

Vergoedingen voor het gebruik van onroerende 
goederen in het kader van PPS-overeenkomsten/
Overige algemene diensten/Hasselt - campus - kunst

2016000039

- Campus Kunst - leasingkosten DBFM 2016/650070/4/0119/3RE04000   71.000,00 €

Financiële kosten van leasingschulden ikv PPS-
overeenkomsten/Overige algemene diensten/Hasselt 
- campus - kunst

2016000059

- Renovatie campus Maasmechelen 2016/214000/4/0119/3RE33000   100.000,00 €

Plannen en studies/Overige algemene diensten/
Campus Maasmechelen

2016000061
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- vorstvrije loods (450.000) en 
energiebesparende maatregelen (50.000)

2016/221007/4/0119/3RE54000   500.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Campus Tongeren

2016141627

- Hasselt - Z33 - Ontwerpers nieuwe Z33 + 
bijkomende werken

2016/214000/4/0119/3RE45000   110.000,00 €

Plannen en studies/Overige algemene diensten/
Hasselt Museumgebouw

2016141865

- Hasselt - Z33 - Subsidie LSM voor nieuwe museum - totaal 
4.000.000 euro gespreid over 2013-2016

2016/150600/4/0119/3RE45000  400.000,00 €

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal 
met vordering op korte termijn van LSM (Limburg 
Sterk Merk)/Overige algemene diensten/Hasselt 
Museumgebouw

2016141865

- Hasselt - Z33 - Nieuwe Z33 2016/221007/4/0119/3RE45000   1.500.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Hasselt Museumgebouw

2016141867

- Tongeren - Ambiorixkazerne - regionaal 
depot

2016/221007/4/0119/3RE53000   2.954.250,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Tongeren Regionaal 
Depot

2016141869

- ESCO5-projecten 2016/221007/4/0119/4RE01000   2.000.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Real Estate

2016143286

- Bisschoppelijke gebouwen - meubilair 
bisschop - 2018 eerste inrichting

2016/240000/4/0119/4RE01000   2.500,00 €

Meubilair en kantooruitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Real Estate
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2016143287

- Bisschoppelijke gebouwen - bureau - 
machines bisschop - 2018 eerste inrichting

2016/230000/4/0119/4RE01000   2.500,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Real Estate

2016143884

- Campus Kunstlaan - renovatie 2016/221007/4/0119/3RE30000   1.350.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Hasselt Campus 
Kunstlaan

2016150277

- afbraak gebouw campus Bilzen 2016/221007/4/0119/3RE32000   75.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Bilzen Campus

2016150305

- oefenhal ter vervanging v.militaire 
oefensites  1 000 000 verdeeld over 2016 
(500 000) en 2017 (500 000)

2016/221007/4/0119/3RE06000   500.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Genk Campus 
Horizonlaan

2016150349

- Budget voor Zilveren Helmen.
Overheveling van PCCE : 25.000 euro
Overheveling van meubilair cultuur : 45.000 
euro

2016/221007/4/0119/4RE01000   70.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overige algemene diensten/Real Estate
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9.414.250,00 € 400.000,00 €

Administratie energie - Energiebeheer - Organisatie en beheer contract energieboekhouding (eSight) (Infrax)  

2016141330

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Provinciehuis - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/4/0119/4RE01000   336.000,00 €

Elektriciteit/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141332

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Provinciehuis - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/4/0119/4RE01000   99.225,00 €

Gas/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141333

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Provinciehuis - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/4/0119/4RE01000   36.383,00 €

Water/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141336

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Waterlopen Wellen - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611000/4/0119/4RE01000   552,00 €

Elektriciteit/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141337
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- Administratie energie - Energiebeheer - 
Nieuwenhoven - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/2/0711/2RE01000   14.500,00 €

Elektriciteit/Openluchtrecreatie/Real Estate

2016141341

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Mijnmusuem - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/3/0700/3RE01000   6.946,00 €

Gas/Musea/Real Estate

2016141344

- Administratie energie - Energiebeheer - 
St.Truiden - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/3/0700/3RE01000   21.600,00 €

Elektriciteit/Musea/Real Estate

2016141345

- Administratie energie - Energiebeheer - St. 
Truiden - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/3/0700/3RE01000   1.103,00 €

Water/Musea/Real Estate

2016141347

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Dommelhof - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/3/0701/3RE01000   90.000,00 €

Elektriciteit/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141349
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- Administratie energie - Energiebeheer - 
Dommelhof - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/3/0701/3RE01000   41.895,00 €

Gas/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141350

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Dommelhof - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/3/0701/3RE01000   16.538,00 €

Water/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141351

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Dommelhof - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611200/3/0701/3RE01000   126.788,00 €

Stookolie/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141352

- Administratie energie - Energiebeheer - PBL 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,... Vanaf 
september  2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/3/0703/3RE01000   96.000,00 €

Elektriciteit/Openbare bibliotheken/Real Estate

2016141353

- Administratie energie - Energiebeheer - PBL 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,...

2016/611100/3/0703/3RE01000   43.715,00 €

Gas/Openbare bibliotheken/Real Estate

2016141354

- Administratie energie - Energiebeheer - PBL 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,...

2016/611310/3/0703/3RE01000   7.718,00 €

Water/Openbare bibliotheken/Real Estate

2016141356
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- Administratie energie - Energiebeheer - 
PGRM - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/3/0700/3RE01000   96.000,00 €

Elektriciteit/Musea/Real Estate

2016141358

- Administratie energie - Energiebeheer - 
PGRM - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/3/0700/3RE01000   63.945,00 €

Gas/Musea/Real Estate

2016141360

- Administratie energie - Energiebeheer - 
PGRM - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/3/0700/3RE01000   7.718,00 €

Water/Musea/Real Estate

2016141361

- Administratie energie - Energiebeheer - Z33 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,... Vanaf 
september  2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/3/0701/3RE01000   30.000,00 €

Elektriciteit/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141362

- Administratie energie - Energiebeheer - Z33 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,...

2016/611100/3/0701/3RE01000   49.613,00 €

Gas/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141363

- Administratie energie - Energiebeheer - Z33 
- prijzen zijn voortdurend aanpasbaar 
overeenkomstig wettelijke tariefwijzigingen 
(accijnzen, netwerkvergoedingen,...

2016/611310/3/0701/3RE01000   3.308,00 €

Water/Cultuurcentrum/Real Estate

2016141364
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- 2016/611000/4/0119/4RE01000   12.000,00 €

Elektriciteit/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141365

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Kunstlaan - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/4/0119/4RE01000   27.563,00 €

Gas/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141366

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Kunstlaan - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/4/0119/4RE01000   3.308,00 €

Water/Overige algemene diensten/Real Estate

2016141367

- Administratie energie - Energiebeheer - Nieuwenhoven - 
terugbetaling elektriciteit

2016/700103/2/0711/2RE01000  3.198,00 €

Opbrengsten uit concessievergoedingen/
Openluchtrecreatie/Real Estate

2016141368

- Administratie energie - Energiebeheer - PGRM - terugbetaling 
elektriciteit

2016/700103/3/0700/3RE01000  2.977,00 €

Opbrengsten uit concessievergoedingen/Musea/Real 
Estate

2016141372

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Nieuwenhoven - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611100/2/0711/2RE01000   5.513,00 €

Gas/Openluchtrecreatie/Real Estate

2016141373
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- 2016/611310/2/0711/2RE01000   1.103,00 €

Water/Openluchtrecreatie/Real Estate

2016142749

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Craenevenne - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,... Vanaf september  
2015 is het btw tarief 21%

2016/611000/2/0380/2RE01000   12.000,00 €

Elektriciteit/Participatie en sensibilisatie/
energiekosten Craenevenne

2016142752

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Craenevenne - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611100/2/0380/2RE01000   35.280,00 €

Gas/Participatie en sensibilisatie/energiekosten 
Craenevenne

2016142753

- Administratie energie - Energiebeheer - 
Craenevenne - prijzen zijn voortdurend 
aanpasbaar overeenkomstig wettelijke 
tariefwijzigingen (accijnzen, 
netwerkvergoedingen,...

2016/611310/2/0380/2RE01000   3.308,00 €

Water/Participatie en sensibilisatie/energiekosten 
Craenevenne

1.289.622,00 € 6.175,00 €

Telecommunicatie - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de telecommunicatie  maar die niet rechtstreeks 
kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

 

Telecommunicatie - Telefonie - Algemeen beheer van de telefooninstallatie  

2016141369

- Telecommunicatie - telefonie - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/613201/4/0119/4RE01000   61.200,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Real Estate

61.200,00 €
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Telecommunicatie - Fax - Aankopen en in dienst stellen van faxtoestellen op aanvraag  

2016141377

- Telecommunicatie - Fax 2016/613201/4/0119/4RE01000   500,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Real Estate

500,00 €

Telecommunicatie - GSM - Aankoop van de GSM-toestellen op aanvraag en de eerste lijnszorg: afhandeling van 
storingsmeldingen, defecten

 

2016141378

- Telecommunicatie - GSM - gekoppeld aan 
index

2016/613201/4/0119/4RE01000   51.000,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Real Estate

51.000,00 €

Telecommunicatie - Personenzoeksysteem - Beheer toestellen personenzoeksysteem  

2016141379

- Telecommunicatie - Personenzoeksysteem 2016/615100/4/0119/4RE01000   1.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

2016141380

- Telecommunicatie - Personenzoeksysteem 2016/610300/4/0119/4RE01000   1.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Overige 
algemene diensten/Real Estate

2.000,00 €

Preventief en correctie onderhoud - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het preventief en correctief 
onderhoud  maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties

 

2016141381

- Preventief en correctie onderhoud - 
Overhead - (vroegere bestellingsopdrachten 
en nieuw alle schilderwerken, 
elektriciteitswerken, herstellingen liften, 
pompen HVAC, ...)

2016/610300/4/0119/4RE01000   1.746.271,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Overige 
algemene diensten/Real Estate
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2016141382

- Preventief en correctie onderhoud - 
Overhead - studies, analyses, ...

2016/613670/4/0119/4RE01000   25.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Real Estate

1.771.271,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften  

2016141388

- Preventief en correctie onderhoud - liften - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   46.818,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

46.818,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle HVAC-installaties opgenomen  

2016141393

- Preventief en correctie onderhoud - HVAC - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   228.888,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

228.888,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van het toegangscontrolesysteem  

2016143730

- Onderhoudscontracten toegangscontrole, 
sectionaalpoorten en automatische 
schuifdeuren

2016/615100/4/0119/4RE01000   13.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

13.000,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de branddetectie-installaties  

2016141396
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- Preventief en correctie onderhoud - 
branddetectie-installatie - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   7.040,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

7.040,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de inbraakbeveiligingsinstallaties  

2016141429

- Preventief en correctie onderhoud - 
inbraakbeveiligingsinstallatie - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   10.404,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

10.404,00 €

Preventief en correctie onderhoud  : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle brandblusapparaten, -haspels en -
installaties

 

2016141430

- Preventief en correctie onderhoud - 
brandblusapparaten, -haspels en -installaties 
- onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   20.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

20.000,00 €

Preventief en correctie onderhoud  :  Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de telefooninstallaties  

2016141431

- Preventief en correctie onderhoud - 
telefooninstallatie - budget wordt voorzien 
bij ICT

2016/615110/4/0119/4RE01000   60.000,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige algemene diensten/Real Estate

60.000,00 €

Preventief en correctief onderhoud : Beheer en opvolging van de periodieke keuringen van de technische installaties conform de 
wettelijke- en veiligheidsvoorschriften

 

2016141432
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- Preventief en correctie onderhoud - 
periodieke keuringen - onderhoudscontract 
gekoppeld aan index

2016/615100/4/0119/4RE01000   38.495,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Overige algemene 
diensten/Real Estate

38.495,00 €

Preventief en correctief onderhoud : Inkoop en beheer externe bewakingsdiensten  

2016141433

- Preventief en correctie onderhoud - 
bewaking - onderhoudscontract gekoppeld 
aan index

2016/610310/4/0119/4RE01000   6.120,00 €

Bewaking van gebouwen/Overige algemene diensten/
Real Estate

6.120,00 €

Preventief en correctief onderhoud : Op vraag het laten uitvoeren van herstellingen en kleine aanpassingen (aan de technische 
installaties en) aan de gebouwen

 

2016141434

- Preventief en correctie onderhoud - 
herstellingen en kleine aanpassingen - 
onderhoudscontract gekoppeld aan index

2016/613106/4/0119/4RE01000   72.828,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Real Estate

2016141435

- Preventief en correctie onderhoud - 
herstellingen en kleine aanpassingen

2016/615200/4/0119/4RE01000   20.000,00 €

Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen/
Overige algemene diensten/Real Estate

92.828,00 €

Preventief en correctief onderhoud : Oplossen van storingen en eerste lijnsinterventies van de technische installaties (ook indien 
veroorzaakt door natuurramp of brand)

 

2016141436

- Preventief en correctie onderhoud - 
technische permanenties - dossier is 
gekoppeld aan externe factoren zoals 
uurlonen en inflatie

2016/610300/4/0119/4RE01000   10.609,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Overige 
algemene diensten/Real Estate

10.609,00 €
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Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving.

BT Beleid voor informatie-uitwisseling – Beheer van platformen die gerelateerd zijn aan het uitwisselen van gegevens en het 
opzetten van samenwerkingsplekken.

 

2016000007

- Overige licenties MS - 30.000 euro
Onderhoud jaarplanning - 10.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   40.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016000008

- Externe licentie Sharepoint - 50.000 euro 2016/615250/4/0119/4IC01000   50.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016000009

- Huur Sharepoint en Exchange Online- 
140.000 euro

2016/613403/4/0119/4IC01000   140.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

2016000010

- Omzetting jaarplanning naar SP - 50.000 
euro

2016/211000/4/0119/4IC01000   40.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

270.000,00 €

ICT - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ICT  maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één 
van de overige acties

 

2016141178

- boeken - 500 euro 2016/613102/4/0119/4IC01000   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
ICT

2016143965
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- ondersteunende profielen - 130.000 euro
Security audit - 20.000 euro

2016/613670/4/0119/4IC01000   150.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/ICT

2016150097

- Victor en flagis - 1.000 euro 2016/613807/4/0119/4IC01000   1.000,00 €

Lidgelden/Overige algemene diensten/ICT

2016150098

- Belgacom - 3.000 euro 2016/613201/4/0119/4IC01000   3.000,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/ICT

2016150099

- Opleidingen - 25.000 euro 2016/613801/4/0119/4IC01000   25.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/ICT

2016150280

- Postpakketten - 1.000 euro 2016/613203/4/0119/4IC01000   1.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige algemene diensten/
ICT

2016150404

- Telenet - 2.500 euro
Proximus - 1500 euro
Terugbetaling - 1.000 euro

2016/613205/4/0119/4IC01000   5.000,00 €

Digitale media/Overige algemene diensten/ICT

185.500,00 €

Servicedesk ICT : Beheer van het centraal contactpunt voor alle aanvragen, klachten probleemmeldingen per telefoon en per 
digiformulier m.b.t. ICT meldingen

 

Scan-, plot-, print diensten - Beheer van de lokale printers, plotters, scanners  

2016141187
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- 2016/613102/4/0119/4IC01000   10.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
ICT

2016143684

- onderhoud laserprinters - 5.000 euro 2016/615250/4/0119/4IC01000   5.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

15.000,00 €

Scan-, plot-, print diensten : Beheer van de inventaris van de centrale multifunctionele printers  

2016141189

- Uniflow (Stulens) - 20.000 euro 2016/615130/4/0119/4IC01000   20.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143971

- Multifunctionals (Stulens) - 120.000 euro 2016/613401/4/0119/4IC01000   120.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

140.000,00 €

netwerkdiensten : Voorzien van de nodige infrastructuur om koppeling met het administratieve netwerk mogelijk te maken en het 
instellen van policies om pc's, printers, ... met het netwerk te kunnen verbinden

 

2016141192

- securelink - 122.000 euro 2016/615130/4/0119/4IC01000   122.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150101

- Aankoop hardware tbv netwerken - 50.000 
euro

2016/242000/4/0119/4IC01000   50.000,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overige algemene diensten/ICT

2016150518
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- 2016/615250/4/0119/4IC01000   4.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

176.000,00 €

BT dossierbeheer - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor dossierbeheer  

2016150102

- Consultancy LiZa - 10.000 euro 2016/615250/4/0119/4IC01000   10.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150103

- Koppeling 3P-Ariadne - 9.000 euro
Onderhoud LiZa - 91.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   100.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150104

- Huur lic. 3P - 51.000 euro 2016/613403/4/0119/4IC01000   51.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

161.000,00 €

BT financiële software - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor financiële software  

2016141198

- Onderhoud BBC - 370.000 euro
Onderhoud belastingen 365.000 euro
Onderhoud toegang rijksregister 2.000 euro
Onderhoud Themisweb 40.000 euro;
Prov. Connectie CIPAL 31.000 euro
Onderhoud Insito 8.500 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   816.500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

816.500,00 €

BT Personeelsbeleid - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor personeelsbeleid  

2016000012
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- 2016/615250/4/0119/4IC01000   2.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016141200

- HRM Suite - 185.000 euro
Captor - 30.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   215.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

217.000,00 €

BT Mail - Creatie van Personal Information manager (PIM) account bij indiensttreding (mailbox, agenda, takenbeheer, 
contractpersonenlijst, vergaderverzoeken, notities)

 

BT website beheer - Beheer infrastructuur voor webhosting (webserver, netwerkapparatuur, firewall)  

2016141211

- Onderhoud + maand. prest. (Service Point) - 
76.500 euro
Hosting website (PGRM) - 10.000 euro
Omzetting smartsite publ. licentie naar 
redactie 8.900 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   95.400,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143303

- Omzetting licentie Smartsite (publicatie naar 
redactie) - 12.500 euro

2016/211000/4/0119/4IC01000   12.500,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

2016143897

- Uitbouw CMS - 50.000 euro
Beheer domeinnamen (Anaxis) - 3.000 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   53.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

160.900,00 €

BT FMIS - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor FMIS  

2016000011
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- Consultancy 20.000 euro
Ondersteuning Revit
Renewal licentie Revit

2016/615250/4/0119/4IC01000   20.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016141213

- Onderhoud FMIS (Planon) - 25.000 euro 
(Housing is verplaatst)

2016/615130/4/0119/4IC01000   25.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

45.000,00 €

AT Standaard Software - licentiekosten en beheer van alle niet business-kritische toepassingen  

2016141216

- Ivox (Socratos) 4.500 euro
Kassa&reserv. (PGRM) - 10.000 euro
TMS (PGRM) - 4.000 euro
Coll. conn (PGRM) - 5.000 euro
Onderhoud software woonbehoeften - 2.000 
euro
Onderhoud fac. Systeem (Bokrijk) - 8.000 
euro
Briljant (Kluwer) 4.000 euro
SPSS (IBM) - 30.000 euro
Onderhoud MonitorNow - 40.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   107.500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143305

- Studie en aankoop software voor prognoses 
woonbehoeften - 15.000 euro
Fac. Systeem:onderzoek en implementatie 
(Bokrijk) - 40.000 euro
upgrade collection connection
Upgrade kassa-reservatie syst. (PGRM) - 
3.000 euro
Aankoop ad hoc software - 20.000 euro

2016/211000/4/0119/4IC01000   80.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

2016143741
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- Huur milieuvergunning (CEVI) - 53.000 euro 
huur planningssoftware (Dommelhof) - 
14.000 euro
huur beeldbank - 8.000 euro

2016/613403/4/0119/4IC01000   75.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150109

- Licentie kost BGBase (Bokrijk) - 1.000 euro
Ondersteuning LIVEC en A-team (PNC) 
voor software - 10.000 euro
Lic. Doxxy - 1.000 euro
Netop Advantage (Comitor) - 1.000 euro
Design express (GRM) - 500 euro
Renewal licenties - 5.000 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   18.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

281.000,00 €

Provinciaal Bibliotheek Systeem : Het voorzien van lidkaarten voor de bibliotheken PBS  

2016141223

- ontvangst lidkaarten 2016/700301/3/0703/3IC01000  10.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Openbare bibliotheken/ICT

2016141225

- lidkaarten - 10.000 euro 2016/613205/3/0703/3IC01000   10.000,00 €

Digitale media/Openbare bibliotheken/ICT

10.000,00 € 10.000,00 €

werkplekdiensten - Beheer en onderhoud van pc's, laptops, printers, plotters, PDA's  

2016141277

- Proactieve vervangingen/verhuizingen - 
15.000 euro
Aankoop klein materiaal - 35.000 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   50.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143670
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- tussenkomst gebruik informatica door Binnenlandse Zaken - 
12.000 euro

2016/700301/4/0119/4IC01000  12.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/ICT

2016150110

- Contract PC+proj. "In vogelvlucht" (PNC) - 
5.000 euro
Ondersteuning raad: onderhoud, maand. 
prestaties en interventies (Tobania) - 41.000 
euro
Antivirus - 20.000 euro
Lic. Dell Kace - 21.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   87.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150179

- Aanvulling budget proj. "Guided 
Tours" (PGRM) - 20.000 euro

2016/211000/4/0119/4IC01000   20.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

157.000,00 € 12.000,00 €

werkplekdiensten - PC - Organiseren van de nodige ondersteuning bij problemen met Macintosch systemen.  

2016141278

- Onderhoud + licenties MAC (Xpert-IT): 
9.000 euro
Upgrade UT v5: 1.000 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   10.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016150112

- Upgrade licenties MAC: 5.500 euro 2016/211000/4/0119/4IC01000   5.500,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

15.500,00 €

werkplekdiensten - CAD - Organiseren van de nodige ondersteuning van grafische ontwerp werkposten  

2016150192
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- 2016/615130/4/0119/4IC01000   26.600,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

26.600,00 €

netwerkdiensten - WAN - Zorg voor dataconnectiviteit tussen de externe site en het hoofdgebouw  

2016150114

- Huur lijnen (Infrax + operator Voeren) - 
200.000 euro

2016/613401/4/0119/4IC01000   200.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

200.000,00 €

mobiel werken - Externe toegang verlenen tot de persoonlijke mailbox en de mailboxen waarvoor men gemachtigd is en het 
voorzien van een virtuele verbinding met het interne netwerk (thuiskantoor)

 

Internet - Voorzien van een beperkte http-toegang (Intranettoegang) en op vraag en mits goedkeuring een gefilterde volledige http-
toegang (internettoegang)

 

centrale dataopslag - Het aanmaken van groepsschijven en het instellen van de toegangsmachtigingen en voorzien van de nodige 
opslagcapaciteit

 

Server diensten extern  - actie vervalt  

Server diensten intern - Voorzien van server infrastructuur voor de interne diensten  

2016000015

- Upgrade Windows Server - 30.000 euro 2016/613403/4/0119/4IC01000   30.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overige 
algemene diensten/ICT

2016000016
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- Beveiliging servers - 66.000 euro 2016/211000/4/0119/4IC01000   66.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

2016141283

- Hosting servers (Cegeka) - 150.000 euro
Onderhoud beveiliging servers: 20.000 euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   170.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143298

- Aankoop hardware tbv serverinfrastructuur - 
142.500 euro
Fail-over project PGRM

2016/242000/4/0119/4IC01000   142.500,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overige algemene diensten/ICT

2016150117

- Licenties VMWare 22.000 euro 2016/615250/4/0119/4IC01000   22.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

430.500,00 €

B&O - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van beheer en onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen 
toegewezen worden aan één van de overige acties.

 

Intern ontwikkelde toepassingen  - interne ontwikkeling van toepassingen  

2016141286

- Sybase licenties - 3.000 euro
Oracle licenties - 3.500 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   6.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

6.500,00 €

GIS - Interne ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen  

2016000014
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- Onderhoud ArcGISlicenties (SIGGIS) - 
45.000 euro
Onderhoud extra ArcGis licenties - 16.000 
euro

2016/615130/4/0119/4IC01000   61.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016141287

- Onderhoud mobiele toestellen - 15.000 euro
Innovyze en infoworks - 7.500 euro
Update kaartmateriaal - 10.000 euro
FME-licenties - 3.000 euro
EDN licentie - 3.100 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   38.600,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

99.600,00 €

GIS - Externe ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen naar lokale besturen  

2016000013

- Onderhoud geoportaal - 6.000 euro 2016/615130/4/0119/4IC01000   6.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016141288

- Eén Frontoffice voor GIS-ondersteuning 
lokale besturen - 50.000 euro

2016/615250/4/0119/4IC01000   50.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

2016143308

- Uitbouw provinciaal opendata geoportaal - 
60.000 euro

2016/211000/4/0119/4IC01000   60.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overige algemene diensten/
ICT

116.000,00 €

Provinciaal Bibliotheek Systeem : Automatisatie bibliotheekactiviteiten dmv een centrale toepassing.  

2016141292
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-  2016/615250/3/0703/3IC01000   380.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Openbare 
bibliotheken/ICT

380.000,00 €

Provinciaal bibliotheek Systeem : het aansluiten van nieuwe bibliotheken op het PBS  

Provinciaal Bibliotheek Systeem :  Beheren van dataconnecties tussen bibliotheken en centrale toepassing PBS  

2016141294

-  2016/615250/3/0703/3IC01000   110.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Openbare 
bibliotheken/ICT

110.000,00 €

Telefooncentrale - beheer en onderhoud van de interne telefooncentrale  

2016000017

- Onderhoud telefooncentrale - 60.000 euro 2016/615130/4/0119/4IC01000   60.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/ICT

60.000,00 €

De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid.

CAD - raamcontracten - Opmaak van een behoefteanalyse / gerichte marktprospectie  / opmaken kosten-batenanalyse  

2016141254

- CAD - raamcontracten -
Energie - aanloop nieuw dossier eind 2015 
maar lange voorbereidingstijd nodig
Verzekeringen - opmaak nieuw bestek eind 
2014 - aanbesteding in 2015

2016/613632/4/0119/4CA01000   80.000,00 €

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 
van de gewone dienst/Overige algemene diensten/
Centrale aankoopdienst

2016143309
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- CAD - raamcontracten - consultancy 
telecommunicatie en inhuren expertise 
masterplans

2016/214000/4/0119/4CA01000   20.000,00 €

Plannen en studies/Overige algemene diensten/
Centrale aankoopdienst

100.000,00 €

Het faciliteren van het algemeen welzijn van het personeel.

Het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie.  

2016140667

- Op dit krediet worden de kosten vereffend 
die verbonden zijn aan de controle op 
ziekteverloven (de vergoeding die per 
uitgevoerde controle aan de externe 
controlefirma moet betaald worden).

2016/613806/4/0112/4PE01000   23.000,00 €

Controle- en keuringskosten/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016140808

-  2016/700001/4/0112/4PE01000  1.900,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016140825

-  2016/613301/4/0112/4PE01000   9.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016140827

- Het krediet werd in vergelijking met de 
voorgaande jaren gereduceerd.

2016/613803/4/0112/4PE01000   53.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016140830

- De Vriendenkring van het 
provinciepersoneel ontvangt jaarlijks een 
subsidie van 5 000 euro op basis van het 
budget en rekening.

2016/649020/4/0112/4PE01000   5.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Personeelsdienst en vorming/
Directie HRM
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2016140831

-  2016/648110/4/0112/4PE01000   11.800,00 €

Sociale dienst: niet-terugvorderbare 
tegemoetkomingen personeelsleden/Personeelsdienst 
en vorming/Directie HRM

2016140832

- Terugvorderbare financiële 
tegemoetkomingen worden toegekend 
wanneer personeelsleden tijdelijk met 
financiële problemen kampen. De 
terugbetaling ervan gebeurt via een 
terugbetalingsschema dat in overleg met 
betrokkenen wordt opgesteld.

2016/648120/4/0112/4PE01000   4.650,00 €

Sociale dienst: terugvorderbare tegemoetkomingen 
personeelsleden/Personeelsdienst en vorming/
Directie HRM

2016140854

-  2016/643004/4/0112/4PE01000   100,00 €

Terugbetalingen ten onrechte geïnde vorderingen/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016140887

- In de rechtspositieregeling is ingeschreven 
dat het bestuur voor de personeelsleden een 
hospitalisatieverzekering afsluit en de premie 
ten laste neemt.

2016/623021/4/0112/4PE01000   155.000,00 €

Hospitalisatieverzekering/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016143959

-  2016/613720/4/0112/1261   100,00 €

Sporadische verplaatsingen/Personeelsdienst en 
vorming/Afdeling personeelsdienst

2016143960

-  2016/748100/4/0112/1262  4.650,00 €

Terugbetaling kredietverlening/tegemoetkomingen 
aan personeelsleden/Personeelsdienst en vorming/
Afdeling loopbaanbegeleiding

2016143961
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- 2016/748100/4/0112/1263  5.000,00 €

Terugbetaling kredietverlening/tegemoetkomingen 
aan personeelsleden/Personeelsdienst en vorming/
Afdeling sociale dienst

2016144381

-  2016/613640/4/0112/1261   11.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Personeelsdienst en 
vorming/Afdeling personeelsdienst

2016150201

-  2016/613680/4/0112/4PE01000   100,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Personeelsdienst en vorming/Directie 
HRM

273.250,00 € 11.550,00 €

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve processen binnen de directie HRM  

2016140818

-  2016/613102/4/0112/4PE01000   3.700,00 €

Kantoorbenodigdheden/Personeelsdienst en vorming/
Directie HRM

2016140819

-  2016/613201/4/0112/4PE01000   1.370,00 €

Telefonie/Personeelsdienst en vorming/Directie 
HRM

2016143680

-  2016/613202/4/0112/4PE01000   3.650,00 €

Kopies/Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

8.720,00 €

Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten.

Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten  
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2016140538

-  2016/620100/4/0111/4125   831.500,00 €

B - bezoldigingen - S - financien

2016140560

-  2016/620100/4/0112/4126   955.600,00 €

B - bezoldigingen - S - hrm

2016140605

-  2016/620200/4/0111/4125   326.450,00 €

B - bezoldigingen - C - financien

2016140609

-  2016/621200/4/0111/4125   87.900,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - financien

2016140642

- Dit krediet wordt aangewend om de 
salariskost terug te betalen van een aantal 
personeelsleden die bij hun werkgever een 
verlof voor opdracht genieten en tijdens dit 
verlof taken opnemen voor het bestuur. Het 
bestuur betaalt de salariskost van 
betrokkenen periodiek terug aan de 
werkgevers.

2016/613690/2/0349/2136   70.000,00 €

Prestaties gedetacheerd personeel/Overige 
bescherming van biodiversiteit, landschappen en 
bodem/R - bezoldigingen - S - PNC

2016140643

- Dit krediet wordt aangewend om de 
salariskost terug te betalen van een aantal 
personeelsleden die bij hun werkgever een 
verlof voor opdracht genieten en tijdens dit 
verlof taken opnemen voor het bestuur. Het 
bestuur betaalt de salariskost van 
betrokkenen periodiek terug aan de 
werkgevers.

2016/613690/3/0729/3341   70.000,00 €

Prestaties gedetacheerd personeel/Overig beleid 
inzake het erfgoed/M - bezoldigingen - S - cultureel 
erfgoed

2016140644
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- Dit krediet wordt aangewend om de 
salariskost terug te betalen van een aantal 
personeelsleden die bij hun werkgever een 
verlof voor opdracht genieten en tijdens dit 
verlof taken opnemen voor het bestuur. Het 
bestuur betaalt de salariskost van 
betrokkenen periodiek terug aan de 
werkgevers.

2016/613690/3/0810/3123   68.000,00 €

Prestaties gedetacheerd personeel/Gewoon secundair 
onderwijs/M - bezoldigingen - S - onderwijs

2016140647

- Dit krediet wordt aangewend om de 
salariskost terug te betalen van een aantal 
personeelsleden die bij hun werkgever een 
verlof voor opdracht genieten en tijdens dit 
verlof taken opnemen voor het bestuur. Het 
bestuur betaalt de salariskost van 
betrokkenen periodiek terug aan de 
werkgevers.

2016/613690/4/0119/4002   164.000,00 €

Prestaties gedetacheerd personeel/Overige algemene 
diensten/B - bezoldigingen S - kabinetten, 
stafdiensten

2016140649

- Dit krediet wordt aangewend om de 
salariskost terug te betalen van een aantal 
personeelsleden die bij hun werkgever een 
verlof voor opdracht genieten en tijdens dit 
verlof taken opnemen voor het bestuur. Het 
bestuur betaalt de salariskost van 
betrokkenen periodiek terug aan de 
werkgevers.

2016/613690/4/0490/4128   145.000,00 €

Prestaties gedetacheerd personeel/Overige elementen 
van openbare orde en veiligheid/B - bezoldigingen - 
S - arronddissementscommissariaten

2016140669

-  2016/620010/4/0119/4001   860.600,00 €

B - bezoldigingen provinciemandatarissen

2016140670

-  2016/620100/2/0150/2124   36.350,00 €

R - bezoldigingen - S - Europese en Internat. 
Samenwerking

2016140671
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-  2016/620100/2/0200/2124   663.650,00 €

R - bezoldigingen - S - wegen

2016140672

-  2016/620100/2/0319/2124   420.500,00 €

R - bezoldigingen - S - water

2016140673

-  2016/620100/2/0349/2136   311.550,00 €

R - bezoldigingen - S - PNC

2016140674

-  2016/620100/2/0350/2124   1.087.550,00 €

R - bezoldigingen - S - milieu en natuur

2016140675

-  2016/620100/2/0530/2124   37.250,00 €

R - bezoldigingen - S - landbouw en platteland

2016140676

-  2016/620100/2/0600/2124   958.300,00 €

R - bezoldigingen - S - ruimtelijke ordening

2016140677

-  2016/620100/2/0711/2136   1.506.100,00 €

R - bezoldigingen - S - Domeinen

2016140692

-  2016/620100/3/0700/3344   492.950,00 €

M - bezoldigingen - S - PGRM

2016140693

-  2016/620100/3/0701/3343   362.000,00 €

M - bezoldigingen - S - Prov. Domein Dommelhof

2016140694



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  64 van 277

-  2016/620100/3/0703/3345   1.435.850,00 €

M - bezoldigingen - S - PBL

2016140695

-  2016/620100/3/0729/3341   435.650,00 €

M - bezoldigingen - S - cultureel erfgoed

2016140696

-  2016/620100/3/0739/3123   152.100,00 €

M - bezoldigingen - S - cultuur

2016140697

-  2016/620100/3/0739/3342   120.650,00 €

M - bezoldigingen - S - Z33

2016140709

-  2016/620100/3/0740/3123   133.250,00 €

M - bezoldigingen - S - sport

2016140710

-  2016/620100/3/0750/3123   19.150,00 €

M - bezoldigingen - S - jeugd

2016140713

-  2016/620100/3/0810/3130   116.150,00 €

M - bezoldigingen - S - IVA onderwijs

2016140720

-  2016/620100/3/0944/3123   62.150,00 €

M - bezoldigingen - S - opvoedingsondersteuning

2016140724

-  2016/620100/3/0985/3123   263.100,00 €

M - bezoldigingen - S - levenskwaliteit en zorg

2016140725
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- 2016/620100/4/0119/2124   886.560,00 €

B - bezoldigingen - S - RUIMTE - algemeen

2016140728

-  2016/620100/4/0119/3123   378.000,00 €

B - bezoldigingen - S - MENS - algemeen / audio 
visueel

2016140729

-  2016/620100/4/0119/4002   1.826.700,00 €

B - bezoldigingen - S - kabinetten, stafdiensten

2016140731

-  2016/620100/4/0119/4270   490.200,00 €

B - bezoldingen - S - fac beheer - algemeen

2016140758

-  2016/620100/4/0119/4271   913.300,00 €

B - bezoldigingen - S - fac beheer/hospitality

2016140759

-  2016/620100/4/0119/4272   651.300,00 €

B - bezoldigingen - S - fac beheer/real estate

2016140760

-  2016/620100/4/0119/4273   995.750,00 €

B - bezoldigingen - S - fac beheer/ICT

2016140761

-  2016/620100/4/0119/4274   195.000,00 €

B - bezoldigingen - S - fac beheer/centrale 
aankoopdienst

2016140762

-  2016/620100/4/0490/4128   123.200,00 €

B - bezoldigingen - S - 
arronddissementscommissariaten
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2016140763

-  2016/620200/2/0150/2124   264.850,00 €

R - bezoldigingen - C - Europese en Internat. 
Samenwerking

2016140764

-  2016/620200/2/0200/2124   898.800,00 €

R - bezoldigingen - C - wegen

2016140765

-  2016/620200/2/0319/2124   777.950,00 €

R - bezoldigingen - C - water

2016140766

-  2016/620200/2/0349/2136   785.950,00 €

R - bezoldigingen - C - PNC

2016140767

-  2016/620200/2/0350/2124   706.850,00 €

R - bezoldigingen - C - milieu en natuur

2016140768

-  2016/620200/2/0530/2124   336.450,00 €

R - bezoldigingen - C - landbouw en platteland

2016140769

-  2016/620200/2/0600/2124   345.700,00 €

R - bezoldigingen - C - ruimtelijke ordening

2016140770

-  2016/620200/2/0711/2136   2.956.450,00 €

R - bezoldigingen - C - Domeinen

2016140771

-  2016/620200/3/0160/3123   206.900,00 €

M - bezoldigingen - C - Noord-Zuid
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2016140773

-  2016/620200/3/0700/3344   993.000,00 €

M - bezoldigingen - C - PGRM

2016140774

-  2016/620200/3/0701/3343   860.800,00 €

M - bezoldigingen - C - Prov. Domein Dommelhof

2016140775

-  2016/620200/3/0703/3345   1.216.000,00 €

M - bezoldigingen - C - PBL

2016140776

-  2016/620200/3/0729/3341   689.000,00 €

M - bezoldigingen - C - cultureel erfgoed

2016140777

-  2016/620200/3/0739/3123   347.100,00 €

M - bezoldigingen - C - cultuur

2016140778

-  2016/620200/3/0739/3342   680.700,00 €

M - bezoldigingen - C - Z33

2016140779

-  2016/620200/3/0740/3123   326.100,00 €

M - bezoldigingen - C - sport

2016140780

-  2016/620200/3/0750/3123   34.050,00 €

M - bezoldigingen - C - jeugd

2016140781

-  2016/620200/3/0810/3130   38.350,00 €

M - bezoldigingen - C - IVA onderwijs

2016140783
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- 2016/620200/3/0902/3123   44.350,00 €

M - bezoldigingen - C - diversiteit

2016140785

-  2016/620200/3/0911/3123   143.150,00 €

M - bezoldigingen - C - handicap

2016140786

-  2016/620200/3/0944/3123   355.050,00 €

M - bezoldigingen - C - opvoedingsondersteuning

2016140788

-  2016/620200/3/0985/3123   429.450,00 €

M - bezoldigingen - C - levenskwaliteit en zorg

2016140789

-  2016/620200/4/0112/4126   40.300,00 €

B - bezoldigingen - C - hrm

2016140790

-  2016/620200/4/0119/2124   780.050,00 €

B - bezoldigingen - C - RUIMTE - algemeen

2016140791

-  2016/620200/4/0119/3123   251.700,00 €

B - bezoldigingen C - MENS - algemeen / audio 
visueel

2016140795

-  2016/620200/4/0119/4002   2.047.150,00 €

B - bezoldigingen C - kabinetten, stafdiensten

2016140797

-  2016/620200/4/0119/4270   97.500,00 €

B - bezoldingen - C - fac beheer - algemeen

2016140803
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- 2016/745002/4/0119/4PE01000  55.000,00 €

Schadevergoedingen/Overige algemene diensten/
Directie HRM

2016140806

- De rentes die in het kader van beroepsziektes uitbetaald worden 
aan provinciepersoneelsleden, worden teruggebetaald door het 
Fonds voor Beroepsziekten.

2016/700301/4/0119/4PE01000  6.500,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/Directie HRM

2016140848

- In de rechtspositieregeling is opgenomen dat 
de provincie aan haar personeelsleden 
maaltijdcheques toekent. De nominale 
waarde ervan bedraagt 4 euro; het 
werkgeversaandeel bedraagt 2.91 euro per 
cheque.

2016/623000/4/0112/4PE01000   920.000,00 €

Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming/
Directie HRM

2016140852

- In de protocolovereenkomst die met de vzw 
Het Domein Bokrijk is afgesloten, is 
opgenomen dat de provincie bij wijze van 
personeelssubsidie jaarlijks tussenkomt in de 
kosten die verbonden zijn aan de 
tewerkstelling van jobstudenten.

2016/649020/2/0711/2PE01000   1.095.200,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Openluchtrecreatie/Directie HRM 
- seizoenspersoneel Bokrijk

2016140862

- De PXL betaalt de salariskost van de onderhoudspersoneelsleden 
periodiek terug.

2016/700410/3/0810/3123  180.450,00 €

Terbeschikkingstellen van personeelsleden 
(terugbetaling weddes)/Gewoon secundair onderwijs/
M - bezoldigingen - S - onderwijs

2016140879

- De provincie moet per personeelslid jaarlijks 
een bijdrage betalen aan het Fonds voor de 
vakbondspremies. De inning van deze 
bijdrage verloopt via de RSZPPO.

2016/623040/4/0112/4PE01000   60.700,00 €

Tussenkomst in vakbondspremie/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM
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2016140883

- Dit krediet wordt aangewend om aan de 
NMBS en De Lijn de tussenkomst woon-
werkverkeer (75%) te betalen in de aanschaf 
van abonnementen.

2016/613740/4/0112/4PE01000   65.000,00 €

Aankoop trein- en buskaarten/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016141662

-  2016/620200/4/0119/4271   1.174.600,00 €

B - bezoldigingen - C - fac beheer/hospitality

2016142003

-  2016/620200/4/0119/4272   304.900,00 €

B - bezoldigingen - C - fac beheer/real estate

2016142004
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-  2016/620200/4/0119/4273   338.550,00 €

B - bezoldigingen - C - fac beheer/ICT

2016142008

-  2016/620200/4/0490/4128   179.300,00 €

B - bezoldigingen - C - 
arronddissementscommissariaten

2016142055

-  2016/621000/4/0119/4001   33.900,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 
provinciemandatarissen

2016142056

-  2016/621100/2/0150/2124   4.950,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - Europese en Internat. Samenwerking

2016142057

-  2016/621100/2/0200/2124   100.900,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - wegen

2016142058

-  2016/621100/2/0319/2124   47.550,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - water

2016142059
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-  2016/621100/2/0349/2136   42.950,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - PNC

2016142060

-  2016/621100/2/0350/2124   149.150,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - milieu en natuur

2016142061

-  2016/621100/2/0530/2124   5.100,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - landbouw en platteland

2016142062

-  2016/621100/2/0600/2124   131.450,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - ruimtelijke ordening

2016142294

-  2016/621100/2/0711/2136   201.050,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - Domeinen

2016142301

-  2016/621100/3/0700/3344   67.550,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - PGRM

2016142304

-  2016/621100/3/0701/3343   49.350,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - Prov. Domein Dommelhof

2016142305
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- 2016/621100/3/0703/3345   196.100,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - PBL

2016142306

-  2016/621100/3/0729/3341   59.450,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - cultureel erfgoed

2016142307

-  2016/621100/3/0739/3123   20.850,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - cultuur

2016142308

-  2016/621100/3/0739/3342   16.400,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - Z33

2016142309

-  2016/621100/3/0740/3123   18.250,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - sport

2016142310

-  2016/621100/3/0750/3123   2.600,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - jeugd

2016142311

-  2016/621100/3/0810/3130   15.600,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - IVA Onderwijs

2016142321
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-  2016/621100/3/0985/3123   36.050,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - levenskwaliteit en zorg

2016142322

-  2016/621100/4/0111/4125   114.000,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - financien

2016142323

-  2016/621100/4/0112/4126   130.800,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - hrm

2016142324

-  2016/621100/4/0119/2124   112.050,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - RUIMTE - algemeen

2016142325

-  2016/621100/4/0119/3123   51.650,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - MENS - algemeen / audio visueel

2016142326

-  2016/621100/4/0119/4002   246.800,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - kabinetten, stafdiensten

2016142327

-  2016/621100/4/0119/4270   67.500,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - fac beheer - algemeen

2016142328
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-  2016/621100/4/0119/4271   124.900,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - fac beheer/hospitality

2016142329

-  2016/621100/4/0119/4272   90.050,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - fac beheer/real estate

2016142330

-  2016/621100/4/0119/4273   136.500,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - fac beheer/ICT

2016142331

-  2016/621100/4/0119/4274   26.750,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - fac beheer/centrale aankoopdienst

2016142332

-  2016/621100/4/0490/4128   16.800,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - arronddissementscommissariaten

2016142333

-  2016/621200/2/0150/2124   71.250,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - Europese en Internat. Samenwerking

2016142334

-  2016/621200/2/0200/2124   242.900,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - wegen

2016142335
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-  2016/621200/2/0319/2124   209.300,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - water

2016142336

-  2016/621200/2/0349/2136   211.600,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - PNC

2016142337

-  2016/621200/2/0350/2124   190.200,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - milieu en natuur

2016142338

-  2016/621200/2/0530/2124   91.500,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - landbouw en platteland

2016142339

-  2016/621200/2/0600/2124   93.000,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - ruimtelijke ordening

2016142340

-  2016/621200/2/0711/2136   796.600,00 €

R - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - Domeinen

2016142342

-  2016/621200/3/0700/3344   267.250,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - PGRM

2016142343
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-  2016/621200/3/0701/3343   229.000,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - Prov. Domein Dommelhof

2016142345

-  2016/621200/3/0703/3345   319.950,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - PBL

2016142346

-  2016/621200/3/0729/3341   185.750,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - cultureel erfgoed

2016142347

-  2016/621200/3/0739/3123   93.400,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - cultuur

2016142348

-  2016/621200/3/0739/3342   183.050,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - Z33

2016142349

-  2016/621200/3/0740/3123   87.800,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - sport

2016142350

-  2016/621200/3/0750/3123   9.150,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - jeugd

2016142354
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-  2016/621200/3/0902/3123   11.950,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - diversiteit

2016142369

-  2016/621200/3/0911/3123   38.550,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - handicap

2016142373

-  2016/621200/3/0944/3123   95.550,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - opvoedingsondersteuning

2016142375

-  2016/621200/3/0985/3123   115.500,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - levenskwaliteit en zorg

2016142376

-  2016/621200/4/0112/4126   10.850,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - hrm

2016142377

-  2016/621200/4/0119/2124   209.900,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - RUIMTE - algemeen

2016142379

-  2016/621200/4/0119/3123   67.700,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - MENS - algemeen / audio visueel

2016142380
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-  2016/621200/4/0119/4002   559.550,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - kabinetten, stafdiensten

2016142381

-  2016/621200/4/0119/4270   26.250,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - fac beheer - algemeen

2016142383

-  2016/621200/4/0119/4271   307.500,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - fac beheer/hospitality

2016142384

-  2016/621200/4/0119/4272   82.400,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - fac beheer/real estate

2016142385

-  2016/621200/4/0119/4273   91.250,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - fac beheer/ICT

2016142388

-  2016/621200/4/0490/4128   48.250,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - arronddissementscommissariaten

2016142459
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- 2016/621200/3/0160/3123   55.650,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - Noord-Zuid

2016142463

-  2016/621200/3/0810/3130   10.350,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - IVA Onderwijs

2016142567

-  2016/621100/3/0944/3123   8.550,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - opvoedingsondersteuning

2016142568

-  2016/621200/4/0119/4274   8.250,00 €

B - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - fac beheer/centrale aankoopdienst

2016142915

-  2016/620100/3/0810/3123   318.850,00 €

Bezoldigingen statutair personeel/Gewoon secundair 
onderwijs/M - bezoldigingen - S - onderwijs

2016142916

-  2016/621100/3/0810/3123   43.650,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
S - onderwijs

2016142917

-  2016/620200/3/0810/3123   394.850,00 €

M - bezoldigingen - C - onderwijs

2016142919
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-  2016/621200/3/0810/3123   106.250,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - onderwijs

2016143943

-  2016/623011/4/0112/PE01   55.000,00 €

Vergoeding woon-werkverkeer: NMBS + De Lijn/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016143951

-  2016/745005/4/0112/4126  225.000,00 €

Maaltijdcheques/Personeelsdienst en vorming/

2016143952

-  2016/613710/4/0112/1261   145.000,00 €

Vervoerkosten met contigent/Personeelsdienst en 
vorming/Afdeling personeelsdienst

2016143953

-  2016/613730/4/0112/1261   6.500,00 €

Kosten verbonden aan dienstreizen/Personeelsdienst 
en vorming/Afdeling personeelsdienst

2016143954

-  2016/613750/4/0112/1261   44.000,00 €

Verblijfsvergoeding/Personeelsdienst en vorming/
Afdeling personeelsdienst

2016143955

-  2016/623010/4/0112/1261   15.000,00 €

Vergoeding woon-werkverkeer: sociaal 
abonnementen/Personeelsdienst en vorming/
Afdeling personeelsdienst

2016143956
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-  2016/623012/4/0112/1261   100.000,00 €

Vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoedingen/
Personeelsdienst en vorming/Afdeling 
personeelsdienst

2016150526

-  2016/620200/4/0119/4274   30.650,00 €

B - bezoldigingen - C - fac beheer/centrale 
aankoopdienst

2016150535

-  2016/620200/3/0830/3136   122.650,00 €

M - bezoldigingen - C - PCVO

2016150536

-  2016/621200/3/0830/3136   33.550,00 €

M - Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
C - PCVO

2016150541
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- 2016/740512/4/0112/4PE01000  4.588.000,00 €

Gescopremies/Personeelsdienst en vorming/Directie 
HRM

48.207.910,00 € 5.054.950,00 €

Optimaliseren van een competentiegericht selectiebeleid.  

2016140878

- Overeenkomstig de rechtspositieregeling 
gaat bij elke aanwerving een externe 
bekendmaking van de vacature vooraf en dit 
via ten minste één printpersorgaan en één 
externe website. Indien de locatie van het 
provinciebestuur uitzonderlijk niet voldoet 
om te gebruiken bij examensituaties (cfr. 
specifieke computertoepassingen, zeer grote 
aantallen kandidaten, ¿) wordt extern 
gezocht naar geschikte locatie waarvoor een 
huurprijs moet voorzien. Voor sommige 
examenprocedures wordt specifieke 
apparatuur

2016/613802/4/0112/4PE01000   80.200,00 €

Kosten voor het inrichten van examens/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016144398

-  2016/613610/4/0112/1262   21.000,00 €

Zitpenningen/Personeelsdienst en vorming/Afdeling 
loopbaanbegeleiding

101.200,00 €

Ontwikkelen van competenties in functie van de verwachtingen van het provinciebestuur/dienst en de behoeften van het 
personeelslid.

 

2016140820
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- De directie HRM participeert elk jaar aan 
jobbeurzen die georganiseerd worden door 
UHasselt, PXL, VDAB. Er worden 
infomaterialen en gadgets voorzien voor de 
studenten. Dit gebeurt in overleg met I&C. 
In het kader van sensibiliseringscampagnes 
voor de afdeling loopbaanbegeleiding ikv 
evaluatie, open vormingsaanbod wordt 
campagnemateriaal aangemaakt. In 
vergelijking met de voorgaande jaren werd, 
tegen de achtergrond van de door te voeren 
besparingen op vlak van personeel, het 
krediet gereduceerd.

2016/613204/4/0112/4PE01000   5.150,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016140875

- In het kader  van het open vormingsaanbod 
worden externe lesgevers/organisaties 
ingehuurd voor die onderwerpen die  niet 
kunnen gegeven worden door interne 
lesgevers. Indien er buiten het open aanbod 
grotere groepen deelnemers zijn om rond een 
specifiek onderwerp opleiding te krijgen 
wordt geopteerd om een in servicetraining te 
geven door en externe lesgever indien dit 
intern niet kan.

2016/613670/4/0112/4PE01000   503.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Personeelsdienst en vorming/Directie HRM

2016140876

- Personeelsleden kunnen na motivering door 
henzelf en hun directe leidinggevenden en na 
goedkeuring door de afdeling 
loopbaanbegeleiding, deelnemen aan 
studiedagen, congressen, externe 
opleidingen. Elke aanvraag wordt 
beoordeeld op de nuttigheidswaarde van de 
aanvraag voor het huidig of toekomstig 
functioneren.

2016/613801/4/0112/4PE01000   85.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016143864
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-  2016/613640/4/0112/PE01   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Personeelsdienst en 
vorming/Directie HRM

2016143962

-  2016/613720/4/0112/1262   14.500,00 €

Sporadische verplaatsingen/Personeelsdienst en 
vorming/Afdeling loopbaanbegeleiding

612.650,00 €

Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het 
uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen.

Het permanent en op een proceseconomische wijze vrijwaren van de belangen van de provincie in gerechtelijke en 
buitengerechtelijke procedures en geschillen evenals bij de voorbereiding van authentieke akten.

 

2016140622

- Kosten i.v.m. de verhandeling van 
onroerende goederen

2016/613003/4/0119/4GR01000   6.014,00 €

Administratieve kosten eigen aan aankoop, verkoop 
en verhuringen/Overige algemene diensten/Griffie

2016140624

- Krediet voor betaling van erelonen en kosten 
voor raadslieden, eventuele gerechtskosten 
en bedragen verschuldigd ingevolge 
gerechtelijke veroordelingen

2016/613808/4/0119/4GR01000   35.211,00 €

Procedure - en vervolgingskosten/Overige algemene 
diensten/Griffie

41.225,00 €

Het verzekeren van een dienstverlening aan de provinciale diensten en de lokale besturen, rekening houdend met de werking, 
planning en desiderata van zowel cliënt als de Griffie als, in voorkomend geval, de beleidsorganen.

 

2016140628

-  2016/613102/4/0119/4GR01000   970,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Griffie

2016140630
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- Publicaties in het Belgisch Staatsblad 2016/613204/4/0119/4GR01000   155,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Griffie

2016140632

-  2016/613201/4/0119/4GR01000   106,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Griffie

2016140633

-  2016/613202/4/0119/4GR01000   970,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/Griffie

2016140635

-  2016/613680/4/0119/4GR01000   7.500,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overige algemene diensten/Griffie

2016140636

-  2016/700301/4/0119/4GR01000  14,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige algemene diensten/Griffie

9.701,00 € 14,00 €

Het verzekeren van de samenwerking met andere besturen.  

2016140637

- Bijdrage aan de Vereniging van de Vlaamse 
Provincies vzw

2016/613002/4/0119/4GR01000   203.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/Griffie

203.000,00 €

Het tijdig en op klantvriendelijke wijze behandelen van de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten, 
rekening houdend met de vigerende regelgeving.
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Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie.

Ondersteunen van politieke partijen in het kader van de democratische werking.  

2016141266

- Subsidiëring politieke partijen actief in de 
provincieraad (provincieraadsbesluit d.d.
2011-02-16)

2016/649020/4/0100/4KG01000   801.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier

801.000,00 €

Faciliteren van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.  

Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur.

Ondersteunen werking provincieraad.  

2016141190

-  2016/613730/4/0100/4KG01000   37.000,00 €

Kosten verbonden aan dienstreizen/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141194

-  2016/613102/4/0100/4KG01000   13.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141195

-  2016/613203/4/0100/4KG01000   500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141197

-  2016/613204/4/0100/4KG01000   1.500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier
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2016141199

- 5000 euro is voorzien voor kopies
100000 euro is bestemd voor de kosten i.v.m. 
transitie

2016/613202/4/0100/4KG01000   105.000,00 €

Kopies/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141203

-  2016/613103/4/0100/4KG01000   6.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141204

-  2016/615250/4/0100/4KG01000   2.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141206

-  2016/613301/4/0100/4KG01000   15.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Politieke organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141208

-  2016/613801/4/0100/4KG01000   3.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Politieke organen/
Dienst kabinet provinciegriffier

2016141209

-  2016/613402/4/0100/4KG01000   1.500,00 €

Huur rollend materieel/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141210

-  2016/615240/4/0100/4KG01000   500,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier
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2016141212

-  2016/613640/4/0100/4KG01000   34.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141214

-  2016/620020/4/0100/4KG01000   475.000,00 €

Presentiegelden provinciemandatarissen/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141215

- Werkingssubsidie aan de Vriendenkring van 
ere-provinciemandatarissen (1.239,46 euro)
Ondersteuning fractie 
provincieraad(provincieraadsbesluit d.d. 
2011-02-16) (89.000,00 euro)

2016/649020/4/0100/4KG01000   90.239,46 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier

785.239,46 €

Ondersteunen werking deputatie.  

2016141239

-  2016/613103/4/0100/4KG01000   12.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Politieke organen/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141243

-  2016/613102/4/0100/4KG01000   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141244

-  2016/613203/4/0100/4KG01000   1.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141245
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- 2016/613301/4/0100/4KG01000   17.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Politieke organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141246

-  2016/613801/4/0100/4KG01000   3.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Politieke organen/
Dienst kabinet provinciegriffier

2016141250

-  2016/613803/4/0100/4KG01000   2.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141251

- Reglement betreffende de toekenning van een 
provinciale subsidie van beperkte omvang 
aan kleinschalige waardevolle initiatieven 
die niet onder de toepassing vallen van de 
bestaande provinciale subsidiereglementen 
(provincieraadsbesluit d.d. 2005-02-16)

2016/649010/4/0100/4KG01000   500,00 €

Werkingssubsidies aan ondernemingen/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141255

-  2016/615250/4/0100/4KG01000   4.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141256

-  2016/613670/4/0100/4KG01000   3.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Politieke organen/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141257
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-  2016/613102/4/0119/4KG01000   7.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Dienst kabinet provinciegriffier

2016141258

-  2016/613203/4/0119/4KG01000   500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige algemene diensten/
Dienst kabinet provinciegriffier

2016141259

-  2016/613202/4/0119/4KG01000   6.000,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141260

-  2016/613103/4/0119/4KG01000   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige algemene diensten/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141261

-  2016/615250/4/0119/4KG01000   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141262

-  2016/613301/4/0119/4KG01000   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141263

-  2016/613801/4/0119/4KG01000   1.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/Dienst kabinet provinciegriffier
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2016141264

-  2016/613803/4/0119/4KG01000   1.500,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Dienst kabinet provinciegriffier

2016141265

-  2016/613670/4/0119/4KG01000   1.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Dienst kabinet 
provinciegriffier

2016141268

-  2016/613720/4/0100/4KG01000   4.000,00 €

Sporadische verplaatsingen/Politieke organen/Dienst 
kabinet provinciegriffier

2016141269

-  2016/613730/4/0100/4KG01000   4.000,00 €

Kosten verbonden aan dienstreizen/Politieke 
organen/Dienst kabinet provinciegriffier

77.000,00 €

Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als regio anderzijds naar de Limburger.

Positionering en profilering provinciebestuur en Limburg als regio naar de Limburger.  

2016140544

-  2016/613002/4/0119/4CO01000   1.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/Externe communicatie 
binnen Limburg

2016140546
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- Deze middelen zijn bedoeld voor opdrachten 
en acties in kader van actieve openbaarheid 
van bestuur zoals de organisatie van een 
evenwichtige mediamix (door inzet van 
printmedia, regionale televisie, 
gemeentelijke infobladen,...), limburg.be, de 
Wegwijsbrochure, beleidstoelichtingen,... 
enerzijds en anderzijds onder meer de 
opmaak en publicatie van het boek Limburg 
1995-2015, het versterken van het 
Limburggevoel aan de hand van acties met 
het Limburgsymbool,...

2016/613204/4/0119/4CO01000   733.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Externe communicatie binnen Limburg

2016140549

- Deze middelen zijn bedoeld voor het gebruik, 
het monitoren en het opvolgen van 
communicatie via sociale media. De 
monitoringstool wordt door de verschillende 
communicatieverantwoordelijken binnen 
onze organisatie (incl. de instellingen) 
gebruikt.

2016/615330/4/0119/4CO01000   10.000,00 €

Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/
Externe communicatie binnen Limburg

2016140551

-  2016/613301/4/0119/4CO01000   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Externe communicatie 
binnen Limburg

2016140554

- Deze middelen worden ingezet op de 
aankoop van relatiegeschenken, te gebruiken 
bij specifieke aangelegenheden en dit door 
de volledige organisatie.

2016/613302/4/0119/4CO01000   35.000,00 €

Relatiegeschenken/Overige algemene diensten/
Externe communicatie binnen Limburg

2016140558

- Deze middelen zijn onder andere bedoeld 
voor het aanstellen van copywriters voor 
beleidsteksten.

2016/613640/4/0119/4CO01000   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige algemene diensten/
Externe communicatie binnen Limburg

2016140559
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- 2016/613670/4/0119/4CO01000   50.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Externe communicatie 
binnen Limburg

2016143540

-  2016/613680/4/0119/4CO01000   1.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overige algemene diensten/Externe 
communicatie binnen Limburg

2016144401

- Deze middelen zijn bedoeld voor 
ontwikkelingen ter verbetering van 
limburg.be en specifieke projectensites.

2016/615250/4/0119/4CO01000   44.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
algemene diensten/Externe communicatie binnen 
Limburg

2016150461

-  2016/615340/4/0119/4CO01000   500,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/Externe communicatie 
binnen Limburg

880.500,00 €

Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders

Positionering en profilering van de provincie Limburg als vraaggestuurd bestuur naar de lokale besturen en aanverwante partners en 
stakeholders.

 

2016140564

- Deze middelen zijn bedoeld voor 
communicatieacties naar lokale besturen en 
dit in het kader van "Limburg, uw partner".

2016/613204/4/0119/4CO01000   50.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Externe communicatie binnen Limburg
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2016140567

- Deze middelen zijn bedoeld voor het 
organiseren van infosessies, studiedagen en 
opleidingen ter ondersteuning van de 
communicatieambtenaren van lokale 
besturen.

2016/613670/4/0119/4CO01000   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Externe communicatie 
binnen Limburg

60.000,00 €

Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op 
vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduidig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg.

Interne communicatie en internal branding.  

2016140599

- Interne communicatie is belangrijk om het 
personeel maximaal te informeren en te 
betrekken bij de organisatie. De middelen 
die voorzien zijn, zijn nodig om interne 
campagnes mogelijk te maken.

2016/613204/4/0119/4CO03000   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

10.000,00 €

Interne communicatieondersteuning.  

2016140571

-  2016/613002/4/0119/4CO03000   3.500,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/Interne communicatie en 
interne communicatieondersteuning

2016140572

-  2016/613102/4/0119/4CO03000   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

2016140575
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-  2016/613203/4/0119/4CO03000   1.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige algemene diensten/
Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

2016140577

-  2016/613201/4/0119/4CO03000   3.000,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Interne 
communicatie en interne communicatieondersteuning

2016140580

-  2016/613202/4/0119/4CO03000   1.000,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/Interne 
communicatie en interne communicatieondersteuning

2016140582

-  2016/613103/4/0119/4CO03000   3.250,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige algemene diensten/Interne 
communicatie en interne communicatieondersteuning

2016140583

-  2016/613807/4/0119/4CO03000   2.500,00 €

Lidgelden/Overige algemene diensten/Interne 
communicatie en interne communicatieondersteuning

2016140585

-  2016/615330/4/0119/4CO03000   5.500,00 €

Informaticamateriaal/Overige algemene diensten/
Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

2016140587

-  2016/613106/4/0119/4CO03000   3.500,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning
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2016140589

-  2016/613803/4/0119/4CO03000   1.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

2016143012

- grafische studio 2016/230000/4/0119/4CO03000   2.500,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overige 
algemene diensten/Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

2016143698

-  2016/613801/4/0119/4CO03000   500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/Interne communicatie en interne 
communicatieondersteuning

27.750,00 €

Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en 
technologische omstandigheden.

Het implementeren van een nieuw organisatiemodel voor het provinciebestuur.  

2016140645

-  2016/613002/4/0119/4SP0100O   725,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/Projectbegeleiding

2016140648

-  2016/613102/4/0119/4SP0100O   665,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Projectbegeleiding
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2016140652

-  2016/613201/4/0119/4SP0100O   1.520,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/
Projectbegeleiding

2016140654

-  2016/613202/4/0119/4SP0100O   830,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/
Projectbegeleiding

2016140655

-  2016/613103/4/0119/4SP0100O   800,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige algemene diensten/
Projectbegeleiding

2016140658

-  2016/613301/4/0119/4SP0100O   150,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Projectbegeleiding

2016140660

-  2016/613801/4/0119/4SP0100O   190,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/Projectbegeleiding

2016140662

-  2016/613803/4/0119/4SP0100O   210,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Projectbegeleiding

2016142998

- Voor studieopdrachten (Ernst & Young, 
BDO,...) is gebleken dat dit budget jaarlijks 
nodig is

2016/214000/4/0119/4SP0100O   50.000,00 €

Plannen en studies/Overige algemene diensten/
Projectbegeleiding
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2016144338

- Inhuren van specialisten voor nieuw 
zaaksysteem en/of andere projecten

2016/613670/4/0119/4SP0100O   30.400,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Projectbegeleiding

85.490,00 €

Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB.

Het beheer van de Campus Diepenbeek (campus-secundair).  

Het beheer van de Campus Hasselt Handel (Campus-Secundair).  

Het beheer van de Campus Hasselt Handel (CVO Moderne Talen).  

Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Campus-kunst).  

Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Verpleegkunde).  

Het beheer van de Campus Lommel (Campus-Provil).  

Het beheer van de Campus Maasmechelen (Campus-PTS).  

Het beheer van de Campus Tongeren (Campus-PIBO).  

Het beheer van de Campus Tongeren (Internaat).  

Het beheer van de Campus Voeren (Campus-secundair).  

Het beheer van de Campus Bilzen.  
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Het beheer van het CLB.  

Het beheer van de IVA hoofdzetel.  

Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap.

Initiëren van ondernemerschapseducatie.  

2016142853

- Nominatieve subsidies aan: Vlajo, project 
mini-ondernemingen 22 000,00 euro - 
Unizo,  project 'ondernemen goed gezien' 10 
000,00 euro - Voka, project 'Q-stage' 35 
000,00 euro en  Dienstencentrum bouwunie, 
project 'Wood-Award' 5 000,00.

2016/649020/2/0590/2EC1801n   72.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige economische zaken/
Brugprojecten onderwijs

72.000,00 €

Versterken van innovatief en internationaal ondernemerschap.  

2016000029

- nominatieve subsidie aan vzw Locate in 
Limburg voor het project GTI-Limburg

2016/649020/2/0590/2EC3832o   210.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige economische zaken/
subsidie aan vzw Locate in Limburg voor EFRO-
project GTI-Limburg

2016142855
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- Voor de uitbouw van IDE wordt er door 
Vlaanderen 350 000,00 euro subsidie 
voorzien op een uitgave van 700 000,00 
euro.  Deze uitgave wordt gedaan door de 
provincie Limburg en de verschillende 
partners, zoals stad Hasselt, stad Genk, 
KHLim, ...Voor de provincie Limburg ramen 
we voor 2015 390 000,00 euro. Vlaanderen 
betaalt de subsidie aan de provincie 
Limburg, dus ook deze voor de kosten 
gedaan door de partners, vandaar dat wij 
een subsidiekrediet hebben ingeschreven 
voor de ontvangen subsidie va

2016/613204/2/0590/2EC2032n   200.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige economische 
zaken/Uitbouw IDE

2016142856

-  2016/613301/2/0590/2EC2032n   10.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige economische zaken/Uitbouw IDE

2016142857

-  2016/613670/2/0590/2EC2032n   200.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige economische zaken/Uitbouw IDE

2016142873

- De totale uitgaven (provincie + partners samen) voor de uitbouw 
van IDE wordt jaarlijks op 700 000 euro geraamd, hierop voorziet 
Vlaanderen 350 000,00 euro subsidie.

2016/740505/2/0590/2EC2032n  350.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overige economische 
zaken/Uitbouw IDE

2016142874
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- Voor 2016 wordt er voor de uitbouw van 
IDE 300 000,00 euro kosten door de 
partners voorzien, hierop wordt 50 % (150 
000 euro) subsidie betaald door 
Vlaanderen.  De subsidie op de uitgaven 
gedaan door de partners wordt ontvangen 
door de provincie Limburg als trekker, die 
op haar beurt de ontvangen subsidie 
doorstort naar de partners. De verdeling 
tussen de partners (Stad Genk, stad Hasselt, 
KHlim, PXL) is nog niet gekend.

2016/649020/2/0590/2EC2032o   150.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige economische zaken/
Uitbouw IDE partners

2016143586

-  2016/610020/2/0590/2EC2032n   15.000,00 €

Huur van lokalen/Overige economische zaken/
Uitbouw IDE

785.000,00 € 350.000,00 €

Promoten van ondernemerschap.  

2016142859

-  2016/613204/2/0590/2EC2201o   80.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige economische 
zaken/Promotie en ondersteuning lokaal 
ondernemerschap

2016142861

-  2016/613670/2/0590/2EC2201o   4.125,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige economische zaken/Promotie en 
ondersteuning lokaal ondernemerschap

2016142862
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- Nominatieve subsidie aan JCI 2016/649020/2/0590/2EC2301n   30.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige economische zaken/
Versterking kwaliteit ondernemerschap

2016144025

- Lidmaatschap Financieel Forum en De 
Scheepvaart.

2016/613103/2/0590/2EC2201o   875,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige economische zaken/Promotie 
en ondersteuning lokaal ondernemerschap

115.000,00 €

De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding.

Bijdragen aan een attractieve retailsector door het ondersteunen van kernversterkende acties en van de ontwikkelingsmogelijkheden 
van grootschalig retail.

 

2016142843

- Promotion Agency Limburgse Retail. 2016/613204/2/0500/2EC1408n   70.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Handel en middenstand/
Kennisopbouw, kennisdeling en promotie 
detailhandel

2016142844

-  2016/613301/2/0500/2EC1408n   10.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Handel en middenstand/Kennisopbouw, 
kennisdeling en promotie detailhandel

2016142846

-  2016/613670/2/0500/2EC1408n   50.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Handel en middenstand/Kennisopbouw, 
kennisdeling en promotie detailhandel

2016142849
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- 2016/613204/2/0500/2EC1701o   95.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Handel en middenstand/
Designinnovatie in horeca en detailhandel

2016142851

-  2016/613670/2/0500/2EC1701o   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Handel en middenstand/Designinnovatie in horeca 
en detailhandel

230.000,00 €

Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking

Uitbouw van een Limburgs informatiepunt.  

2016142602

- Werkingskrediet ihkv Europe Direct. 2016/613204/2/0150/2EU0108o   48.800,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016142603

- Werkingskrediet ihkv Europe Direct. 2016/613301/2/0150/2EU0108o   4.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Internationale relaties/Infopunt Europa

2016142604

- Werkingskrediet ihkv Europe Direct. 2016/613102/2/0150/2EU0108o   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016142606
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- Werkingskrediet ihkv Europe Direct. 2016/613670/2/0150/2EU0108o   2.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Internationale relaties/Infopunt Europa

2016142607

- Bijdrage van de Europese Unie ihkv Europe Direct. 2016/740503/2/0150/2EU0108o  25.000,00 €

Subsidies Europese overheid/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016142609

-  2016/740504/2/0150/2EU0108o  7.791,00 €

Subsidies Federale overheid/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016142611

-  2016/613204/2/0151/2EU0732n   50.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Deelneming aan 
internationale organisaties en conferenties/
Beleidsontwikkeling en promotie Europa

2016142617

-  2016/613807/2/0151/2EU0832n   500,00 €

Lidgelden/Deelneming aan internationale 
organisaties en conferenties/Participatie aan 
overlegstructuren

2016142628

- jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage Stichting 
Euregio Maas-Rijn

2016/649020/2/0151/2EU0832n   103.567,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Deelneming aan internationale 
organisaties en conferenties/Participatie aan 
overlegstructuren

2016143410
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- Werkingskosten Europe Direct 2016/613640/2/0150/EU01   2.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016143806

- Werkingskosten Europe Direct 2016/613401/2/0150/2EU0108o   600,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Internationale relaties/Infopunt Europa

2016143847

- Werkingskosten Europe Direct 2016/613402/2/0150/2EU0108o   600,00 €

Huur rollend materieel/Internationale relaties/
Infopunt Europa

2016150348

- verkoop van brochures Europe Direct 2016/700201/2/0150/2EU0108o  1.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Internationale relaties/Infopunt 
Europa

214.067,00 € 33.791,00 €

Uitbouw van een Limburgs projectenbureau.  

2016142631

-  2016/613670/2/0150/2EU1033o   2.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Internationale relaties/Europees projectenbureau

2016142632

-  2016/613204/2/0150/2EU1033o   50.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Internationale relaties/
Europees projectenbureau

2016143412
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-  2016/613640/2/0150/EU02   2.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Internationale relaties/
Europees projectenbureau

55.000,00 €

Promoten van Europese en Internationale Samenwerking.  

2016142797

-  2016/613204/2/0150/2EU1133o   20.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Internationale relaties/
Communicatie en events

2016142799

-  2016/613670/2/0150/2EU1133o   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Internationale relaties/Communicatie en events

2016143413

-  2016/613640/2/0150/EU03   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Internationale relaties/
Communicatie en events

30.000,00 €

Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren.

Bijdragen aan kwaliteitsvolle kinderopvang door de organisatie van een laagdrempelig, vraaggericht en actueel vormingsaanbod in 
de kinderopvang.

 

2016140057

- Werkingskrediet voor het organiseren van 
een kwaliteitsvol vormingsaanbod voor de 
kinderopvang aan een laagdrempelig tarief 
(afrekening prestaties 2015 - PLOT).

2016/613670/3/0945/3GO0704o   25.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Kinderopvang/Vorming kinderopvang

2016140060
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- Ontvangsten vormingsaanbod. 2016/700001/3/0945/3GO0704o  5.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Kinderopvang/Vorming kinderopvang

25.000,00 € 5.000,00 €

Vernieuwende methodieken en materialen ontwikkelen in het kader van preventieve gezinsondersteuning vanuit de Huizen van het 
Kind.

 

2016143167

- Werkingskrediet voor het realiseren van het 
educatief centrum en materiaalontwikkeling 
in het kader van opvoedingsondersteuning en 
Huizen van het Kind.

2016/613103/3/0944/3GO0421o   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Opvoedingsondersteuning/Materialen/
methodieken opvoedingsondersteuning

2016143168

-  2016/613204/3/0944/3GO0421o   1.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Opvoedingsondersteuning/
Materialen/methodieken opvoedingsondersteuning

2016143169

-  2016/613301/3/0944/3GO0421o   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Opvoedingsondersteuning/Materialen/methodieken 
opvoedingsondersteuning

2016143170

-  2016/613670/3/0944/3GO0421o   1.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Opvoedingsondersteuning/Materialen/methodieken 
opvoedingsondersteuning

2016143170



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  109 van 277

- Ontvangsten mbt verkoop van materialen 
opvoedingsondersteuning.

2016/700207/3/0944/3GO0421o  1.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop materialen/
Opvoedingsondersteuning/Materialen/methodieken 
opvoedingsondersteuning

4.000,00 € 1.000,00 €

Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Realiseren van een doelgroepgericht gezondheidspromotie- en beweegbeleid.  

2016150196

- saldo van de werkingssubsidie 2015 voor 
vzw Limburgs Gezondheidsoverleg in het 
kader van gezonde gemeente

2016/613002/3/0985/3ZO0803o   20.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Gezondheidspromotie en ziektepreventie/
Gezondheidspromotie kwetsbare doelgroepen

20.000,00 €

Investeringssubsidie voor oprichting/uitbouw van sportaccommodaties met een regionaal karakter  

2016143762

- Investeringssubsidies voor 
sportaccomodaties met regionaal karakter. 
2016: zwembad Hasselt: 111 973 euro, 
2018: Marec zeilinfrastructuur: 160 000 
euro, Marec surf-duikinfrastructuur: 152 
000 euro

2016/664020/3/0740/2VR2801o   111.973,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Sport/Sportaccommodaties 
met regionaal karakter

111.973,00 €

Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie tussen alle sectoren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld.

Ondersteunen en faciliteren van IFG projecten.  

2016140113
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- Werkingsmiddelen, aangewend voor 
administratieve onkosten, aankoop 
documentatiemateriaal, uitgaven voor de 
organisatie van projecten, vormingen en 
studiedagen die een bijdrage leveren aan de 
coördinatie van de intersectorale denktank 
en projecten rond intrafamiliaal geweld.

2016/613204/3/0909/3FA0130n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Initiatieven preventie en curatie 
intrafamiliaal geweld

2016140114

-  2016/613301/3/0909/3FA0130n   3.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Initiatieven preventie en curatie intrafamiliaal geweld

2016140116

- Subsidies Federale overheid voor initiatieven rond preventie en 
curatie intrafamiliaal geweld.

2016/740504/3/0909/3FA0130n  21.980,00 €

Subsidies Federale overheid/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Initiatieven preventie en curatie 
intrafamiliaal geweld

2016143987

-  2016/613640/3/0909/FA01   2.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Initiatieven preventie en curatie 
intrafamiliaal geweld

10.500,00 € 21.980,00 €

Faciliteren van een multidisciplinaire integrale ketenaanpak voor IFG in complexe situaties en bij meervoudige problematieken of 
een moeizame opstart.

 

2016143133

- Werkingsmiddelen aangewend voor 
administratieve onkosten, aankoop 
documentatiemateriaal, uitgaven voor de 
organisatie van projecten, vormingen en 
studiedagen die een bijdrage leveren aan het 
realiseren van de integrale ketenaanpak IFG.

2016/613204/3/0909/3FA0130n   4.500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Initiatieven preventie en curatie 
intrafamiliaal geweld

2016143134
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- 2016/613670/3/0909/3FA0130n   27.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Initiatieven preventie en curatie intrafamiliaal geweld

31.500,00 €

Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking om in een afgestemd jeugdhulpverleningsaanbod te voorzien.

Ondersteunen van het netwerk Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand.  

2016140046

- Werkingskrediet voor de uitvoering van het 
beleidsplan van het Limburgs Platform 
Bijzondere Jeugdzorg.

2016/613204/3/0940/3GO0201n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugdvoorzieningen/
Ondersteuning sector bijzondere jeugdbijstand

2016140047

-  2016/613301/3/0940/3GO0201n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugdvoorzieningen/Ondersteuning sector bijzondere 
jeugdbijstand

6.000,00 €

Faciliteren van het hanteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken.  

2016142585

-  2016/613670/3/0940/3GO1203n   1.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugdvoorzieningen/Methodieken krachtgericht 
werken

2016143418
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-  2016/613640/3/0940/GO01   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Jeugdvoorzieningen/
Methodieken klantgericht werken IJH

2.000,00 €

Participatie van ouders en jongeren in de jeugdhulp stimuleren, ondersteunen en faciliteren via het project JOPlim.  

2016142586

- subsidie (saldo 2015) aan vzw Daidalos om 
gebruikersparticipatie in de bijzondere 
jeugdzorg te realiseren - werking wordt 
vanaf 2016 overgenomen door Vlaamse 
Overheid

2016/649020/3/0940/3GO1301n   10.300,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Jeugdvoorzieningen/
Gebruikersparticipatie JOPLIM

10.300,00 €

Promoten van herstelbemiddeling door het realiseren van het Vereffeningsfonds.  

2016140050

- De vzw Jongerenwerking P. Simenon - HCA 
dienst Baal ontvangt jaarlijks een subsidie 
voor de herstelbemiddeling tussen 
minderjarige delictplegers en benadeelden 
met aanwijsbare schade. Via het 
vereffeningsfonds verdient de jongere voor 
het verrichten van vrijwilligerswerk een 
bedrag dat aan de benadeelde wordt 
uitgekeerd.

2016/649020/3/0940/3GO0304n   1.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Jeugdvoorzieningen/
Vereffeningsfonds

1.000,00 €

Ondersteunen van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp.  

2016142344

-  2016/613204/3/0940/3GO0103n   500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugdvoorzieningen/
Integrale jeugdhulp

2016142351
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- 2016/613301/3/0940/3GO0103n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugdvoorzieningen/Integrale jeugdhulp

2016142352

-  2016/613670/3/0940/3GO0103n   1.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugdvoorzieningen/Integrale jeugdhulp

3.000,00 €

Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio.

Stimuleren van een voldoende, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod d.m.v. het geven van impulsen in bijkomend 
aanbod, deskundigheidsbevordering en projectmatige (intersectorale) samenwerking.

 

2016142514

- werkingskrediet Coördinatiepunt Handicap 2016/613670/3/0959/3ZO2110o   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichting betreffende ouderen/
Deskundigheidsbevordering

2016142519

- ROG werking (Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg) 2016/740505/3/0911/3ZO0231n  130.155,48 €

Subsidies Vlaamse overheid/Diensten en 
voorzieningen voor personen met een handicap/
Ondersteuning sector handicap

2016142526
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- Katarsis - project vroeginterventie - 
Groepsvorming voor beginnende 
druggebruikers, verwezen door de politie. 
Bijkomende randvoorwaarde: doelgroep -> 
beginnende druggebruikers. (10000 euro: 
saldo subsidie 2015 - uitbetaling in 2016).

2016/649020/3/0986/3ZO1331n   10.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Eerstelijns gezondheidszorg/
Gezondheidsnetwerken

2016142528

- CAD Limburg - subsidie drughulpverlening 
tot zesde staatshervorming. De 
ondersteuning voor de CAD-werking 
preventie middelengebruik verloopt via één 
artikel . Met CAD werd een convenant 
afgesloten waarbij een taakverdeling 
afgesproken werd tussen CAD en de 
provinciale coördinator preventie middelen 
en waarbij de preventiewerking CAD beter 
ingepast wordt in de structuur van lokaal, 
regionaal en provinciaal preventieoverleg.  
De CAD zijn constructief meewerkende 
partners in alle initiatieven, over

2016/649020/3/0986/3ZO1331n   27.285,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Eerstelijns gezondheidszorg/
Gezondheidsnetwerken

2016142535

- Nominatieve subsidie aan het Provinciaal 
Steunpunt Arbeidszorg voor de coördinatie 
van de koepel van 33 Limburgse 
arbeidszorginitiatieven uit diverse sectoren. 
Bijkomende voorwaarden: Het organiseren 
van overleg tussen de aangesloten 
initiatieven. Het organiseren van structureel 
overleg, het stimuleren en ondersteunen van 
economische activiteiten en opdrachten. Het 
verzorgen van een vormingsbeleid. Het 
afstemmen van de trajectwerking met 
organisaties die arbeidsbemiddeling en 
zorgtrajectbegeleid

2016/649020/3/0986/3ZO1331n   68.200,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Eerstelijns gezondheidszorg/
Gezondheidsnetwerken

2016143321
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- Vanuit de provincie ondersteunen wij de werking vanuit de vzw 
SPIL door een provinciaal personeelslid ter beschikking te stellen 
voor de ondersteuning van de vzw en logistiek ter beschikking te 
stellen. Een tussenkomst in loonkost van dit provinciaal 
personeelslid krijgen we terugbetaald vanaf 2015 (56 269,51 
euro).

2016/700301/3/0986/3ZO1401n  27.268,28 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Eerstelijns gezondheidszorg/Ondersteuning sector 
geestelijke gezondheid

2016143838

- interprovinciaal engagement kortverblijf 2016/615130/3/0953/3ZO0504o   1.500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Woon- en 
zorgcentra/Digitaal platform centra voor kortverblijf

2016143852

- saldo subsidie 2012 (project "Preventie en 
promotie van de geestelijke 
gezondheidszorg") kan uitbetaald worden in 
2016 - SPIL

2016/649020/3/0986/3ZO1401n   15.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Eerstelijns gezondheidszorg/
Ondersteuning sector geestelijke gezondheid

126.985,00 € 157.423,76 €

Gratis verzekering voor vrijwilligers aanbieden in samenwerking met de loketten van de lokale besturen.  

2016142642

- VVP ontvangt van de Nationale Loterij middelen voor de 
vrijwilligersverzekering. Voor de administratieve afhandeling 
ontvangen de provincies een percentage van deze middelen, 
volgens afspraak met de Nationale Loterij.

2016/740510/3/0909/3VR0304o  11.545,05 €

Subsidies overige/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Vrijwilligersverzekering

11.545,05 €

Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale 
samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers.

Werkingskost begeleiding en ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden.  

2016000021
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- Het betreft kosten voor activiteiten ter 
ondersteuning van Limburgse organisaties 
die projecten in ontwikkelingslanden 
ondersteunen. Deze ondersteuning kan 
verschillende vormen aannemen gaande van 
inhoudelijke adviezen tot netwerkmomenten 
en met verschillende partners zodat een 
gedifferentieerde groep van organisaties een 
aanbod op maat krijgt.

2016/613204/3/0160/3NZ0409o   6.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Hulp aan het buitenland/
Mondiale vorming

2016000022

-  2016/613301/3/0160/3NZ0409o   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

2016000023

-  2016/613670/3/0160/3NZ0409o   17.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

25.000,00 €

Versterken van leerkrachten om zelf initiatief te nemen rond mondiale vorming en wereldburgerschap (Kleur Bekennen).  

2016140074

- Educatief programma Kleur Bekennen ter 
ondersteuning van Limburgse scholen.

2016/613301/3/0160/3NZ0409o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

2016140074

- In het convenant met de Belgische Technische Coöperatie (BTC) 
wordt een subsidie voorzien voor personeels- en werkingskosten 
vor de uitvoering van Kleur Bekennen.

2016/740504/3/0160/3NZ0409o  147.000,00 €

Subsidies Federale overheid/Hulp aan het buitenland/
Mondiale vorming

2016140075
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-  2016/613670/3/0160/3NZ0409o   20.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

2016143673

-  2016/613103/3/0160/3NZ0409o   6.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Hulp aan het buitenland/Mondiale 
vorming

27.000,00 € 147.000,00 €

Organiseren en aanbieden van laagdrempelige educatieve/animatieve activiteiten rond het Noord-Zuid thema.  

2016140081

-  2016/613204/3/0160/3NZ0409o   5.100,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Hulp aan het buitenland/
Mondiale vorming

2016140084

-  2016/613301/3/0160/3NZ0409o   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

2016140085

- Het betreft kosten voor activiteiten rond het 
thema fairtrade, Limburg aan zee en 
netwerkmomenten.

2016/613670/3/0160/3NZ0409o   32.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Hulp aan het buitenland/Mondiale vorming

2016140087

-  2016/613106/3/0160/3NZ0409o   3.000,00 €

Technische materialen/Hulp aan het buitenland/
Mondiale vorming

2016142355
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- Limburgs project "Laat je Strikken voor de 
Wereld" uitgevoerd door 11.11.11

2016/649020/3/0160/3NZ0601o   60.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Hulp aan het buitenland/Laat je 
strikken voor de wereld (11.11.11)

102.100,00 €

Sociale projecten in erkende ontwikkelingslanden stimuleren, 4de pijlerorganisaties versterken.  

2016140103

- Financiële ondersteuning van 
ontwikkelingsprojecten in 
ontwikkelingslanden met een structurele 
band met de provincie Limburg. 
Ondersteuning van structurele projecten die 
de zelfredzaamheid van de lokale bevolking 
bevordert. Vanaf 2008 wordt 10% van het 
beschikbaar krediet voorbehouden voor 
noodhulp. (prov. reglement d.d. 2011-03-16)

2016/649020/3/0160/3NZ0201n   492.957,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Hulp aan het buitenland/Projecten 
in ontwikkelingslanden

492.957,00 €

Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/Limburg

Positionering en profilering van de provincie Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/Limburg  

2016140594

- Deze middelen zijn bedoeld om Limburg te 
positioneren als een interessante, 
dynamische, innovatieve, slimme regio/stad 
met ruimte (zowel mentaal als fysiek) om te 
ondernemen in de brede betekenis van het 
woord en dit onder de noemer: "Limburg, 
hier groeien ideeën".

2016/613204/4/0119/4CO02000   514.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Regiomarketing provincie Limburg

2016140597

- Deze middelen zijn bedoeld voor het 
ontwikkelen van publicaties, 
promotiefilmpjes, relatiegeschenken 
afgestemd op het regiomarketingbeleid.

2016/613302/4/0119/4CO02000   25.000,00 €

Relatiegeschenken/Overige algemene diensten/
Regiomarketing provincie Limburg
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2016150423

-  2016/613670/4/0119/4CO02000   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Regiomarketing 
provincie Limburg

2016150513

-  2016/613402/4/0119/4CO02000   1.000,00 €

Huur rollend materieel/Overige algemene diensten/
Regiomarketing provincie Limburg

550.000,00 €

Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren.

Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren.  

2016142712

-  2016/613204/2/0530/2LA1823n   49.245,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Land-, tuin en bosbouw/
Algemene werking dienst landbouw en platteland

2016142713

-  2016/613301/2/0530/2LA1823n   900,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Land-, tuin en bosbouw/Algemene werking dienst 
landbouw en platteland

2016142715

-  2016/613670/2/0530/2LA1823n   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Land-, tuin en bosbouw/Algemene werking dienst 
landbouw en platteland

2016143447
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-  2016/613640/2/0530/LA03   2.750,00 €

Honoraria/vergoedingen/Land-, tuin en bosbouw/
Algemene werking dienst landbouw en platteland

2016143676

- Bijdrage aan VCM en Vemis. 2016/613103/2/0530/2LA1823n   1.005,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Land-, tuin en bosbouw/Algemene 
werking dienst landbouw en platteland

58.900,00 €

Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie 
Limburg.

Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek.  

2016142716

- Nominatieve subsidie voor PIBO-Campus 
vzw en PVL vzw. 145 000,00 euro voor 
PIBO-campus en 135 000,00 euro voor PVL 
vzw in 2016 en  2019; 127 500,00 euro voor 
PIBO-campus en 117 500,00 euro voor PVL 
vzw in 2017 en 2018

2016/649020/2/0530/2LA0101n   280.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Nominatieve subsidies voor landbouwgerelateerde 
organisaties en kenniscentra

280.000,00 €

Ontwikkelen en stimuleren van een economische, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw.  

2016000027

- Nominatieve subsidie aan 
agrobeheercentrum ECO2 voor project 
erosiebestrijding

2016/649020/2/0530/2LA2901n   30.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
nominatieve subsidie aan agrobeheercentrum ECO2 
voor project erosiebestrijding

2016142717
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- Nominatieve subsidie voor Bioforum vzw 2016/649020/2/0530/2LA1901n   2.500,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Ondersteuning biologische landbouw

2016142719

- Nominatieve subsidie voor:Boeren op een 
kruispunt vzw 10 000,00 euro,Bodemkundige 
Dienst vzw 19 900,00 euro,LisRo vzw 36 
000,00 euro

2016/649020/2/0530/2LA0101n   65.900,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Nominatieve subsidies voor landbouwgerelateerde 
organisaties en kenniscentra

2016142787

-  2016/214000/2/0530/2LA0521o   30.000,00 €

Plannen en studies/Land-, tuin en bosbouw/
Kennisopbouw met betrekking tot 
agrobusinesscomplex

2016142923

-  2016/613204/2/0530/2LA0701o   14.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Land-, tuin en bosbouw/
Ontwikkeling nieuwe niches in land - en tuinbouw

2016142924

-  2016/613301/2/0530/2LA0701o   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Land-, tuin en bosbouw/Ontwikkeling nieuwe niches 
in land - en tuinbouw

2016142925

-  2016/613670/2/0530/2LA0701o   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Land-, tuin en bosbouw/Ontwikkeling nieuwe niches 
in land - en tuinbouw
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2016150137

- nominatieve subsidie aan vzw De Lieteberg 
voor het Imkerijproject 2014-2017.

2016/649020/2/0530/2LA2601n   6.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Nominatieve subsidie aan vzw Lieteberg voor 
imkerproject

158.400,00 €

Ondersteunen van een multifunctionele land- en tuinbouw.  

2016142721

- Nominatieve werkingssubsidie aan vzw  
Steunpunt Groene Zorg

2016/649020/2/0530/2LA1101n   32.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Stimuleren van groen zorg initiatieven

2016142722

- Subsidie aan vzw Plattelandsklassen 2016/649020/2/0530/2LA1001n   25.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/Promotie 
van plattelandseducatieve initiatieven

2016142792

-  2016/613204/2/0530/2LA1201n   50.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Land-, tuin en bosbouw/
Acties voor de promoties van streekproducten en 
plattelandstoerisme

2016142793

-  2016/613301/2/0530/2LA1201n   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Land-, tuin en bosbouw/Acties voor de promoties 
van streekproducten en plattelandstoerisme

2016142794
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-  2016/613670/2/0530/2LA1201n   2.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Land-, tuin en bosbouw/Acties voor de promoties 
van streekproducten en plattelandstoerisme

112.000,00 €

Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw.  

2016142723

-  2016/613204/2/0530/2LA1301n   40.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Land-, tuin en bosbouw/
Imagoversterkende acties met betrekking tot land- en 
tuinbouw

2016142724

-  2016/613301/2/0530/2LA1301n   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Land-, tuin en bosbouw/Imagoversterkende acties 
met betrekking tot land- en tuinbouw

2016142727

- subsidiereglement educatie en promotie 
land- en tuinbouw en agrarische verbreding

2016/649020/2/0530/2LA2001n   16.500,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/Subsidies 
met betrekking tot educatie en promotie van nieuwe 
landbouwmethoden

2016142730

- Nominatieve subsidies voor: de provinciale 
Landbouwkamer 9 900,00 - Agro/
bedrijfshulp vzw 20 000,00 - vzw VILT 12 
400,00 - vzw Landbouwdagen Alde Biezen 1 
500,00 - Fructura 3 750,00 in 2015 en 2018 
- Werktuigendagen Studiekring Guvelingen 2 
500,00 in 2017

2016/649020/2/0530/2LA0101n   45.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Land-, tuin en bosbouw/
Nominatieve subsidies voor landbouwgerelateerde 
organisaties en kenniscentra
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2016143445

-  2016/613640/2/0530/LA01   500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Land-, tuin en bosbouw/
Imagoversterkende acties met betrekking tot land- en 
tuinbouw

102.500,00 €

Ruimte voor land- en tuinbouw.  

Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technische-adminstratieve dossierondersteuning en de opvolging/
bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de Directie Ruimte.

Overige werking van de Beheerscel Ruimte (financieel beheer, dossierbeheer, personeelsbeheer, communicatiebeheer, logistiek 
beheer,...).

 

2016142810

-  2016/615130/4/0119/2OV0123n   500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/null

2016142811

-  2016/613102/4/0119/2OV0123n   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
null

2016142813

-  2016/613201/4/0119/2OV0123n   12.000,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/null

2016142815

-  2016/613202/4/0119/2OV0123n   23.000,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/null

2016142817
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-  2016/613203/4/0119/2OV0123n   500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige algemene diensten/
null

2016142819

-  2016/613204/4/0119/2OV0123n   200,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
null

2016142820

-  2016/613301/4/0119/2OV0123n   1.400,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/null

2016142821

-  2016/613402/4/0119/2OV0123n   500,00 €

Huur rollend materieel/Overige algemene diensten/
null

2016142822

-  2016/613803/4/0119/2OV0123n   1.500,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/null

2016143627

-  2016/613801/4/0119/2OV0123n   100,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/null

2016144242

-  2016/613106/4/0119/2OV0123n   200,00 €

Technische materialen/Overige algemene diensten/
null
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2016144378

-  2016/613205/4/0119/2OV0123n   100,00 €

Digitale media/Overige algemene diensten/null

2016150281

-  2016/615340/4/0119/2OV0123n   1.500,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige algemene diensten/null

43.500,00 €

Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid.  

Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers

Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid.  

2016000055

- Werkingsmiddelen voor voorbereidende 
studies.

2016/613670/2/0600/2RO2000o   42.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Ruimtelijke planning/Uitvoeringsgerichte projecten

2016000056

- Ondersteunen van lokale besturen bij 
uitvoeren van ruimtelijk beleid binnen 
gebiedsgerichte projecten, kleinstedelijke 
gebieden en woonkernen - subsidiereglement.

2016/664020/2/0600/2RO2000o   60.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Ruimtelijke planning/
Uitvoeringsgerichte projecten

102.000,00 €

Uitwerken van projecten ter uitvoering of ter actualisering van het RSPL, in functie van wijzigende maatschappelijke behoeften en/
of in het kader van het BRV.

 

2016141977
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-  2016/613204/2/0600/2RO1104j   8.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Ruimtelijke planning/
Provinciaal Structuurplan

2016141978

-  2016/613301/2/0600/2RO1104j   3.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Ruimtelijke planning/Provinciaal Structuurplan

2016141980

-  2016/613670/2/0600/2RO1104j   3.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Ruimtelijke planning/Provinciaal Structuurplan

2016141981

-  2016/613204/2/0600/2RO1704o   15.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Ruimtelijke planning/
Ruimtelijke plannen

2016141984

-  2016/613670/2/0600/2RO1704o   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Ruimtelijke planning/Ruimtelijke plannen

2016142999

-  2016/700301/2/0600/2RO1704o  1.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Ruimtelijke planning/Ruimtelijke plannen

2016143453

-  2016/613640/2/0600/RO01   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Ruimtelijke planning/
Provinciaal structuurplan
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2016143454

-  2016/613640/2/0600/RO03   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Ruimtelijke planning/
Ruimtelijke plannen

2016143811

-  2016/613203/2/0600/2RO1704o   1.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Ruimtelijke planning/
Ruimtelijke plannen

46.000,00 € 1.000,00 €

Ruimtelijke knelpunten op bovenlokaal niveau oplossen.  

De algemene werking van de Procoro verzekeren.  

2016141985

-  2016/613204/2/0600/2RO1332n   500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Ruimtelijke planning/
PROCORO

2016141986

-  2016/613301/2/0600/2RO1332n   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Ruimtelijke planning/PROCORO

2016141988

-  2016/613670/2/0600/2RO1332n   1.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Ruimtelijke planning/PROCORO

2016143455

-  2016/613640/2/0600/RO02   4.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Ruimtelijke planning/
PROCORO
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7.000,00 €

De realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma ondersteunen.  

2016141989

- Subsidiereglement gebiedsgerichte 
programma's Kempische As, Haspengouw.

2016/649020/2/0600/2RO1601n   30.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Ruimtelijke planning/subsidies 
ruimte & planning

30.000,00 €

Grensoverschrijdende problemen monitoren en analyseren en mogelijke oplossingen formuleren.  

Vernieuwende projecten in functie van ruimtelijke kwaliteit ondersteunen.  

2016141990

- Verdeling krediet: VRP 15 000 euro en 
Architectuurwijzer 10 000 euro voor 
webblog Stad Limburg.

2016/649020/2/0600/2RO1601n   25.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Ruimtelijke planning/subsidies 
ruimte & planning

25.000,00 €

Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen

Afwerken van vergunningsaanvragen in beroep.  

2016142945

- terugbetaling ten onrechte geïnde 
bouwberoepen

2016/643004/2/0600/2RO0443n   1.000,00 €

Terugbetalingen ten onrechte geïnde vorderingen/
Ruimtelijke planning/Beroepen, bouwaanvragen, 
verkavelingsaanvragen

2016142946

- ontvangsten bouwberoepen 2016/700305/2/0600/2RO0443n  25.000,00 €

Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen/
Ruimtelijke planning/Beroepen, bouwaanvragen, 
verkavelingsaanvragen

1.000,00 € 25.000,00 €
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Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan

Een klimaatpartnerschap met Limburgse bedrijfsfederaties aangaan.  

Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bouwsector aangaan.  

Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak

De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid.  

2016141763

-  2016/613002/2/0380/2MI3309j   2.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Participatie en sensibilisatie/Sensibilisatie Lokaal 
milieubeleid

2016141764

-  2016/613204/2/0380/2MI3309j   1.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Participatie en 
sensibilisatie/Sensibilisatie Lokaal milieubeleid

2016141765

-  2016/613301/2/0380/2MI3309j   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Participatie en sensibilisatie/Sensibilisatie Lokaal 
milieubeleid

2016141766

- Toekenning van de subsidies gebeurt op 
basis van het subsidiereglement kleine 
duurzame projecten en dochterreglement 
circulaire- en deeleconomie.

2016/649020/2/0381/2MI3901o   50.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Geïntegreerde milieuprojecten/
Subsidie kleine duurzame projecten

55.000,00 €

De provinciale Minaraad ondersteunen.  

2016141777
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- 2016/613301/2/0380/2MI3201n   3.800,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Participatie en sensibilisatie/Provinciale milieu- en 
natuurraad

2016141778

-  2016/613402/2/0380/2MI3201n   1.500,00 €

Huur rollend materieel/Participatie en sensibilisatie/
Provinciale milieu- en natuurraad

2016141780

-  2016/613670/2/0380/2MI3201n   1.200,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Participatie en sensibilisatie/Provinciale milieu- en 
natuurraad

6.500,00 €

Ondersteunen van doelgroepen voor het creeëren van draagvlak voor het provinciale milieubeleid.  

2016141781

- Verdeling krediet: LIMIKO vzw 22 310 euro, 
Limburgs Landschap vzw 8 920 euro, 
Werkgroep Isis vzw 4460 euro, Orchis vzw 
4460 euro, Natuurpunt Limburg vzw 13 380 
euro, Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum 
vzw 4460 euro, Natuurhulpcentrum vzw 4460 
euro, Velt vzw 4460 euro, CVN Werkgroep 
Limburgse natuurgidsen vzw 8 920 euro, 
Nationale Boomgaardenstichting vzw 4460 
euro en Vibe vzw 4460 euro.

2016/649020/2/0380/2MI3309j   84.750,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Participatie en sensibilisatie/
Sensibilisatie Lokaal milieubeleid

84.750,00 €

Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten

De vrijwilligerswerking van LIKONA verder uitbouwen en verbeteren.  

2016141892
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- 25 jaar Likona-contactdag, opendeurdag 
PNC, campagne, jaarboek, fietsroute Wijers, 
mossenpublicatie.

2016/613204/2/0349/2MI1430o   30.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Limburgse 
Koepen voor Natuurstudie

2016141893

- publicaties 2016/700001/2/0349/2MI1430o  23.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Limburgse Koepen voor 
Natuurstudie

2016141894

- Publicaties. 2016/700201/2/0349/2MI1430o  15.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Limburgse 
Koepen voor Natuurstudie

2016141895

- Likona-contactdag. 2016/700206/2/0349/2MI1430o  2.000,00 €

Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/Overige 
bescherming van biodiversiteit, landschappen en 
bodem/Limburgse Koepen voor Natuurstudie

2016141896

-  2016/700301/2/0349/2MI1430o  5.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Limburgse Koepen voor 
Natuurstudie

2016143581

- Materialen Likona. 2016/613106/2/0349/2MI1430o   2.000,00 €

Technische materialen/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Limburgse 
Koepen voor Natuurstudie
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2016144100

- Vistoestel. 2016/615110/2/0349/2MI1430o   500,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Limburgse Koepen voor 
Natuurstudie

2016150257

- 25 jaar Likona-contactdag, opendeurdag 
PNC, campagne.

2016/613301/2/0349/2MI1430o   14.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Limburgse Koepen voor 
Natuurstudie

2016150276

- Sprekers studiedagen. 2016/613670/2/0349/2MI1430o   3.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Limburgse Koepen voor 
Natuurstudie

50.000,00 € 45.000,00 €

Ondersteuningsovereenkomsten ten behoeve van de bescherming van bedreigde Limburgse soorten afsluiten en opvolgen.  

2016141897

- Subsidiering op basis van het reglement 
'subsidie via ondersteuningsovereenkomsten 
aan beheerders van onroerend goed met 
bedreigde en uitzonderlijke soorten in 
Limburg' vastgesteld in door provincieraad 
in zitting van 20 juni 2007.

2016/649030/2/0349/2MI2201o   10.000,00 €

Werkingssubsidies aan gezinnen/Overige 
bescherming van biodiversiteit, landschappen en 
bodem/Subsidie ondersteuningsovereenkomsten

10.000,00 €

Biodiversiteitsprojecten van derden ten behoeve van de biodiversiteit subsidiëren en opvolgen.  

2016141898
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- Reglement. 2016/649020/2/0381/2MI3801o   110.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Geïntegreerde milieuprojecten/
Subsidie biodiversiteit

110.000,00 €

Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van de eigen provinciale natuurterreinen en domeinen (andere dan Bokrijk en 
Nieuwenhoven).

 

2016141823

-  2016/740505/2/0340/2MI1020n  8.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Aankoop, inrichting en 
beheer van natuur, groen en bos/Eigen groengebieden

2016141825

-  2016/700102/2/0340/2MI1020n  2.500,00 €

Opbrengsten uit erfpacht en opstalvergoedingen/
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en 
bos/Eigen groengebieden

2016142483

- Krediet voor de aankoop van percelen in 
natuurgebieden.

2016/220000/2/0340/2MI1020n   98.500,00 €

Terreinen - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en 
bos/Eigen groengebieden

2016143875

-  2016/640300/2/0340/2MI1020n   500,00 €

Andere belastingen en taksen tlv het bestuur/
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en 
bos/Eigen groengebieden

2016150500
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- krediet voor (inrichtings)projecten in 
Limburgse natuurgebieden

2016/222007/2/0340/2MI1020n   55.000,00 €

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: in 
aanbouw/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, 
groen en bos/Eigen groengebieden

154.000,00 € 10.500,00 €

De werking van de Limburgse Bosgroepen verder uitbouwen.  

2016141783

-  2016/611300/2/0349/2MI1604o   3.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overige 
bescherming van biodiversiteit, landschappen en 
bodem/Bosgroepen

2016141786

-  2016/613201/2/0349/2MI1604o   2.500,00 €

Telefonie/Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141788

-  2016/613203/2/0349/2MI1604o   3.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141791

-  2016/613204/2/0349/2MI1604o   25.500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141793

-  2016/613301/2/0349/2MI1604o   12.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141801
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- 2016/615240/2/0349/2MI1604o   5.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141803

-  2016/615340/2/0349/2MI1604o   3.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016141806

- Subsidie Bosgroep Limburgse Duinen vzw. 2016/649020/2/0349/2MI1604o   120.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143465

-  2016/610020/2/0349/2MI1604o   1.000,00 €

Huur van lokalen/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143466

-  2016/612100/2/0349/2MI1604o   350,00 €

Verzekeringen tegen brand, ongeval en allerlei 
risico's/Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143468

-  2016/613106/2/0349/2MI1604o   500,00 €

Technische materialen/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143469

-  2016/613402/2/0349/2MI1604o   650,00 €

Huur rollend materieel/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen
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2016143471

-  2016/613670/2/0349/2MI1604o   1.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige bescherming van biodiversiteit, 
landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143709

-  2016/613640/2/0349/MI03   500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016143817

-  2016/241000/2/0349/2MI1604o   8.500,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overige bescherming van 
biodiversiteit, landschappen en bodem/Bosgroepen

2016144243

-  2016/613801/2/0349/2MI1604o   1.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige 
bescherming van biodiversiteit, landschappen en 
bodem/Bosgroepen

188.000,00 €

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Rullingen.  

Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Nieuwenhoven.  

2016142620
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- Occasie minigraver in 2017. Gezien het 
steeds ouder wordende materiaal zijn de 
kredieten over te dragen ifv onvoorziene 
vervangingen van voor de werking 
noodzakelijke machines

2016/230000/2/0711/2RC0220n   4.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142703

- Belastingen en andere taksen te betalen door 
de provincie zoals milieuheffing grondwater.

2016/640300/2/0711/2RC0220n   500,00 €

Andere belastingen en taksen tlv het bestuur/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142704

-  2016/610040/2/0711/2RC0220n   150,00 €

Huur van infrastructurele voorzieningen/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142728

- Nieuwenhoven: poetsen, bewaking, 
huisvuilophaling, ophalen sanitair afval.

2016/615100/2/0711/2RC0220n   3.500,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Openluchtrecreatie/
Domein Nieuwenhoven: onderhoud

2016142729

-  2016/615142/2/0711/2RC0220n   900,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142731

-  2016/615145/2/0711/2RC0220n   700,00 €

Onderhoudscontracten sanitaire containers/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142732
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-  2016/613105/2/0711/2RC0220n   1.500,00 €

Onderhoudsproducten/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016142733

-  2016/613201/2/0711/2RC0220n   500,00 €

Telefonie/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016142734

-  2016/613301/2/0711/2RC0220n   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016142735

-  2016/615220/2/0711/2RC0220n   3.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016142736

-  2016/615240/2/0711/2RC0220n   2.100,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016142737

-  2016/615340/2/0711/2RC0220n   1.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

2016143625

-  2016/611300/2/0711/2RC0220n   2.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud
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2016143657

-  2016/610310/2/0711/2RC0220n   1.000,00 €

Bewaking van gebouwen/Openluchtrecreatie/
Domein Nieuwenhoven: onderhoud

2016143916

-  2016/615310/2/0711/2RC0220n   4.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Openluchtrecreatie/
Domein Nieuwenhoven: onderhoud

2016144167

-  2016/613204/2/0711/2RC0220n   900,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016150498

- Investeringen voor verbeteringen in de 
omgeving van de werkliedenloods, 
herinrichtingswerken en 
instandhoudingswerken in het domein aan 
vijvers, graslanden, paden, speeltuin, 
parking, hondenweide, signalisatie, 
boscompensatie. Kredieten moeten worden 
overgedragen worden naar volgende jaren in 
functie van de stand van zaken van de 
projectuitvoering.

2016/222007/2/0711/2RC0220n   265.000,00 €

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: in 
aanbouw/Openluchtrecreatie/Domein 
Nieuwenhoven: onderhoud

2016150569

-  2016/615200/2/0711/2RC0220n   5.640,00 €

Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen/
Openluchtrecreatie/Domein Nieuwenhoven: 
onderhoud

296.890,00 €

Natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen/beheren van natuurterreinen.  

2016142808
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- Toekenning van de subsidies gebeurt op 
basis van het subsidiereglement.

2016/664020/2/0381/2MI3801o   180.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Geïntegreerde milieuprojecten/
Subsidie biodiversiteit

180.000,00 €

Helpen realiseren van de Vlaamse natuurbeleidsdoelstellingen  

2016143816

-  2016/740505/2/0349/2MI2003o  349.909,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overige bescherming 
van biodiversiteit, landschappen en bodem/Europees 
& Vlaams beleid

349.909,00 €

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers

Organiseren van de PMVC.  

2016141868

-  2016/613301/2/0329/2MI0343n   2.350,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige vermindering van milieuverontreiniging/
Milieuvergunning klasse 1

2016141870

-  2016/613670/2/0329/2MI0343n   12.650,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige vermindering van milieuverontreiniging/
Milieuvergunning klasse 1

15.000,00 €

Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen

Natuurvergunningen afwerken.  
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Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit, wegen en routestructuren voor de ondersteuning en begeleiding van doelgroepen in 
hun mobiliteit

Op een kwaliteitsvolle manier vragen van onze klanten (gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners...) rond efficiënt mobiliteitsbeleid 
zo volledig en snel mogelijk beantwoorden en onze klanten op regelmatige basis informeren over duurzame mobiliteit.

 

2016142219

- Middelen nodig voor communicatie en 
algemene werking

2016/613204/2/0200/2MO0502o   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Mobiliteitsadvies 
voor overheden

5.000,00 €

Het beleid ondersteunen in haar mobiliteitsvisie door het organiseren van een informatiepunt inzake grote Limburgse (externe) 
mobiliteitsdossiers.

 

2016142220

- Middelen nodig voor communicatie en 
algemene werking

2016/613204/2/0200/2MO0502o   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Mobiliteitsadvies 
voor overheden

5.000,00 €

Kwalitatieve technische ondersteuning bieden aan gemeenten voor de uitvoering van wegenwerken (met ereloonovereenkomsten).  

2016143933

-  2016/700305/2/0200/2MO1004j  9.000,00 €

Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen/
Wegen/Plannen en bestekken onderhoud wegen.

2016143934

-  2016/700202/2/0200/2MO1004j  1.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop bescheiden en bestekken/
Wegen/Plannen en bestekken onderhoud wegen.

10.000,00 €
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Voorzien in aanbod van aangepast vervoer voor de Limburger met een mobiliteitsbeperking.  

2016150139

-  2016/613204/2/0200/2MO2201n   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Uitbouw en 
werking van een MAV

2016150140

-  2016/613301/2/0200/2MO2201n   1.870,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/Uitbouw en werking van een MAV

2016150141

-  2016/613670/2/0200/2MO2201n   40.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Wegen/Uitbouw en werking van een MAV

2016150142

-  2016/613801/2/0200/2MO2201n   10.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Wegen/Uitbouw en 
werking van een MAV

2016150148

-  2016/242000/2/0200/2MO2202n   1.000,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Wegen/Operationeel maken van een 
netwerk OAV-LIM

2016150149

-  2016/613201/2/0200/2MO2202n   8.190,00 €

Telefonie/Wegen/Operationeel maken van een 
netwerk OAV-LIM

2016150150
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- 2016/613301/2/0200/2MO2202n   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/Operationeel maken van een netwerk OAV-
LIM

2016150151

-  2016/615130/2/0200/2MO2202n   1.800,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Wegen/
Operationeel maken van een netwerk OAV-LIM

2016150152

-  2016/615330/2/0200/2MO2202n   1.000,00 €

Informaticamateriaal/Wegen/Operationeel maken 
van een netwerk OAV-LIM

2016150153

-  2016/740505/2/0200/2MO2201n  269.600,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/Uitbouw en 
werking van een MAV

2016150154

-  2016/740505/2/0200/2MO2203n  60.856,76 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/OAV noord

2016150155

-  2016/740505/2/0200/2MO2204n  31.407,80 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/OAV west

2016150156

-  2016/740505/2/0200/2MO2205n  134.860,06 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/OAV midden

2016150157

-  2016/740505/2/0200/2MO2206n  17.879,80 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/OAV maas

2016150158
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-  2016/740505/2/0200/2MO2207n  62.798,14 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/OAV zuid

2016150222

-  2016/613402/2/0200/2MO2203n   60.856,76 €

Huur rollend materieel/Wegen/OAV noord

2016150223

-  2016/613402/2/0200/2MO2204n   31.407,80 €

Huur rollend materieel/Wegen/OAV west

2016150224

-  2016/613402/2/0200/2MO2205n   134.860,06 €

Huur rollend materieel/Wegen/OAV midden

2016150225

-  2016/613402/2/0200/2MO2206n   17.879,80 €

Huur rollend materieel/Wegen/OAV maas

2016150226

-  2016/613402/2/0200/2MO2207n   62.798,14 €

Huur rollend materieel/Wegen/OAV zuid

383.662,56 € 577.402,56 €

Het realiseren en onderhouden van sterke (mountainbike)routestructuren  

2016150208

-  2016/613402/2/0200/2MO3301o   9.200,00 €

Huur rollend materieel/Wegen/kwaliteitsbewaking 
en onderhoud mountainbikenetwerken

2016150394

-  2016/700201/2/0200/2MO3301o  1.500,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Wegen/kwaliteitsbewaking en 
onderhoud mountainbikenetwerken
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2016150395

-  2016/613301/2/0200/2MO3301o   1.600,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/kwaliteitsbewaking en onderhoud 
mountainbikenetwerken

2016150396

-  2016/615310/2/0200/2MO3301o   18.300,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Wegen/
kwaliteitsbewaking en onderhoud 
mountainbikenetwerken

29.100,00 € 1.500,00 €

Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende 
taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer

De wettelijk verplichte financiële tussenkomst nakomen voor werken aan waterlopen tweede en derde categorie in 
ruilverkavelingen.

 

2016142673

- Som pro memorie omdat dit een verplichte 
terugbetaling is. Omdat deze dossiers zeer 
onregelmatig binnenkomen zal krediet 
moeten bijgevraagd worden indien zich 
dossiers aandienen. Dit wordt dan in 
evenwicht gebracht met de actie mbt 
subsidiëring van werken aan waterlopen.

2016/664020/2/0319/2WA0901n   20.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Overig waterbeheer/
Waterlopen in ruilverkavelingen

20.000,00 €

Inkomsten gerelateerd aan het beheer van waterlopen van werken aan waterlopen uitgevoerd door derden, van verkoop van oude 
beddingen en andere aan het beheer van waterlopen gerelateerde opbrensgten.

 

2016142674

-  2016/700301/2/0319/2WA0604n  2.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overig waterbeheer/Investeringswerken 2° categorie
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2.000,00 €

Studies uitvoeren voor het verwerven van wetenschappelijke kennis van het watersysteem ter onderbouwing van werken aan 
waterlopen.

 

2016142612

- Gestage voortgang voor uitvoering van 
modelleringen als onderbouw van de aanleg 
van overstromingen met bijkomende 
opmetingen.
Omwille van over te dragen restkredieten 
van 2015 wordt het budget 2016 éénmalig 
verlaagd met 50 000 euro ten voordele van 
het budget investeringssubsidies.

2016/214000/2/0319/2WA0604n   30.000,00 €

Plannen en studies/Overig waterbeheer/
Investeringswerken 2° categorie

30.000,00 €

Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie uitvoeren om de waterafvoer 
en het watersysteem in stand te houden, erosie te beperken en exoten te bestrijden.

 

2016142614

- Aankoop jeeps toezichters, ter vervanging 
van de huidige (2 jeeps in 2015 + 1 in 2016)

2016/241000/2/0319/2WA1104n   25.000,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overig waterbeheer/
Onderhoudswerken 2° categorie

2016142683

-  2016/613003/2/0319/2WA1104n   3.000,00 €

Administratieve kosten eigen aan aankoop, verkoop 
en verhuringen/Overig waterbeheer/
Onderhoudswerken 2° categorie

2016142684

-  2016/613204/2/0319/2WA1104n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig waterbeheer/
Onderhoudswerken 2° categorie

2016142685
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-  2016/613301/2/0319/2WA1104n   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig waterbeheer/Onderhoudswerken 2° categorie

2016142686

- Uitgaven zijn begroot rekening houdend met 
"Doorbraak 63 - overdracht waterlopen 
derde categorie" - 2015 en 2016 zijn 
testjaren en brengen uitsluitsel of deze 
bedragen moeten aangepast worden.

2016/615210/2/0319/2WA1104n   1.754.000,00 €

Onderhoud en herstellingen waterlopen/Overig 
waterbeheer/Onderhoudswerken 2° categorie

2016142691

-  2016/615310/2/0319/2WA1104n   6.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Overig waterbeheer/
Onderhoudswerken 2° categorie

1.795.000,00 €

Algemene werking van de Dienst Water en Domeinen verzekeren.  

2016142692

-  2016/611300/2/0319/2WA1104n   8.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overig 
waterbeheer/Onderhoudswerken 2° categorie

2016142693

-  2016/613201/2/0319/2WA1104n   1.000,00 €

Telefonie/Overig waterbeheer/Onderhoudswerken 2° 
categorie

2016142694

-  2016/613301/2/0319/2WA1104n   1.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig waterbeheer/Onderhoudswerken 2° categorie

2016142695
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-  2016/615240/2/0319/2WA1104n   6.400,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overig waterbeheer/Onderhoudswerken 2° 
categorie

2016142696

-  2016/615310/2/0319/2WA1104n   1.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Overig waterbeheer/
Onderhoudswerken 2° categorie

2016142697

-  2016/615340/2/0319/2WA1104n   1.500,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overig waterbeheer/Onderhoudswerken 2° categorie

19.400,00 €

Ratten bestrijden: Coördinatie en inventarisatie en verdeling materiaal en materieel aan rattenvangers.  

2016142698

-  2016/613204/2/0319/2WA0501j   1.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig waterbeheer/
Exoten- & rattenbestrijding

2016142699

-  2016/613301/2/0319/2WA0501j   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig waterbeheer/Exoten- & rattenbestrijding

2016142700

-  2016/615240/2/0319/2WA0501j   3.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overig waterbeheer/Exoten- & 
rattenbestrijding

2016142701
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-  2016/615340/2/0319/2WA0501j   1.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overig waterbeheer/Exoten- & rattenbestrijding

2016150425

-  2016/613106/2/0319/2WA0501j   9.050,00 €

Technische materialen/Overig waterbeheer/Exoten- 
& rattenbestrijding

14.550,00 €

Subsidies blijven aanbieden en bekendmaken om het provinciaal beleid (reductie wateroverlast, beekherstel, verbeteren waterlopen) 
te versterken door gemeenten, wateringen en andere instanties ook werken uit te laten voeren om ruimte voor water te creëren met 
positief effect ook op de waterlopen tweede en derde categorie.

 

2016142672

- Belangrijke subsidie om het provinciaal 
beleid te kunnen waarmaken ook buiten de 
geklasseerde waterlopen maar wel met een 
positief effect op overstromingen 
(erosiebestrijding en buffering verharde 
oppervlakte): gemeenten of Infrax, 
wateringen, ruilverkavelingscomités, 
natuurinrichtingcomités. Omwille van de 
vele reeds aangebrachte dossiers, wordt het 
budget voor 2016 verhoogd.

2016/664020/2/0319/2WA0801o   110.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Overig waterbeheer/
Subsidiering van verbetering van waterlopen

110.000,00 €

Culturele samenwerking in de Euregio.

Realisatie van projecten i.k.v. culturele samenwerking in de Euregio.  

2016140433

-  2016/613670/3/0739/3CU2330o   200.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Culturele Hoofdstad 
2018
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200.000,00 €

Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte.

Ontwikkelen cluster Haspengouw.  

2016143063

-  2016/700101/3/0739/3IB01000  15.000,00 €

Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

15.000,00 €

Ontwikkelen cluster Hasselt-Genk.  

Ontwikkelen cluster Maasland.  

2016143086

-  2016/275000/3/0739/3IB01000   280.000,00 €

Roerend erfgoed: aanschafwaarde/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143087

-  2016/613610/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Zitpenningen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte
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2016143088

-  2016/613630/3/0739/3IB01000   4.000,00 €

Erelonen en vergoedingen voor externe expertises/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143089

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143090

-  2016/613102/3/0739/3IB01000   2.600,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143091

-  2016/613203/3/0739/3IB01000   800,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143092

-  2016/613204/3/0739/3IB01000   23.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143093

-  2016/613103/3/0739/3IB01000   400,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143094
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-  2016/615250/3/0739/3IB01000   600,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143095

-  2016/613403/3/0739/3IB01000   1.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overig kunst- 
en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143096

-  2016/613301/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143097

-  2016/613106/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143098

-  2016/613402/3/0739/3IB01000   1.500,00 €

Huur rollend materieel/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143099

-  2016/611300/3/0739/3IB01000   500,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143100

-  2016/613640/3/0739/3IB01000   1.400,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143101
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-  2016/613804/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kunst in de open ruimte

2016143102

-  2016/613640/3/0739/3IB01000   1.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143103

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   200,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143104

-  2016/745001/3/0739/3IB01000  10.000,00 €

Sponsoring/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in 
de open ruimte

2016143105

-  2016/740505/3/0739/3IB01000  390.500,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143106

-  2016/740506/3/0739/3IB01000  50.000,00 €

Subsidies lokale besturen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

335.000,00 € 450.500,00 €

Ontwikkelen cluster kanalen.  

2016143107



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  155 van 277

-  2016/275000/3/0739/3IB01000   80.000,00 €

Roerend erfgoed: aanschafwaarde/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143108

-  2016/613610/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Zitpenningen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143109

-  2016/613630/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Erelonen en vergoedingen voor externe expertises/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143110

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143111

-  2016/613102/3/0739/3IB01000   1.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143112

-  2016/613203/3/0739/3IB01000   1.500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143114

-  2016/613204/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte
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2016143115

-  2016/613103/3/0739/3IB01000   500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143117

-  2016/615250/3/0739/3IB01000   500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143119

-  2016/613403/3/0739/3IB01000   500,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overig kunst- 
en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143120

-  2016/613301/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143121

-  2016/613106/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143122

-  2016/613402/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Huur rollend materieel/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143123

-  2016/611300/3/0739/3IB01000   500,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143124
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- 2016/613640/3/0739/3IB01000   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143125

-  2016/613804/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kunst in de open ruimte

2016143127

-  2016/740505/3/0739/3IB01000  120.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

109.500,00 € 120.000,00 €

Voorzien in dienstverlening aan andere besturen of organisaties met betrekking tot kunst in de open ruimte.  

2016143128

-  2016/613610/3/0739/3IB01000   15.000,00 €

Zitpenningen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143129

-  2016/613630/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Erelonen en vergoedingen voor externe expertises/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143130

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   3.750,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143131
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-  2016/613102/3/0739/3IB01000   100,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143132

-  2016/613203/3/0739/3IB01000   250,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143135

-  2016/613403/3/0739/3IB01000   3.000,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overig kunst- 
en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143136

-  2016/613301/3/0739/3IB01000   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143137

-  2016/613106/3/0739/3IB01000   7.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143138

-  2016/613402/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Huur rollend materieel/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143139

-  2016/611300/3/0739/3IB01000   150,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143140
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-  2016/613640/3/0739/3IB01000   500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143141

-  2016/613804/3/0739/3IB01000   750,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kunst in de open ruimte

2016143142

-  2016/740505/3/0739/3IB01000  40.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

40.000,00 € 40.000,00 €

Ontwikkelen en uitbouwen van een kennis- en expertisecentrum rond kunst in open ruimte.  

2016143143

-  2016/613103/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143144

-  2016/615250/3/0739/3IB01000   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143145

-  2016/613301/3/0739/3IB01000   888,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143146
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-  2016/613106/3/0739/3IB01000   500,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143147

-  2016/613804/3/0739/3IB01000   500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kunst in de open ruimte

2016143148

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   4.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

8.888,00 €

Voorzien in de algemene werking, overkoepelende coördinatie, promotie en publiciteit van kunst in de open ruimte.  

2016143149

-  2016/613610/3/0739/3IB01000   11.000,00 €

Zitpenningen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143150

-  2016/613630/3/0739/3IB01000   15.500,00 €

Erelonen en vergoedingen voor externe expertises/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143151

-  2016/613102/3/0739/3IB01000   13.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143152
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-  2016/613203/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143153

-  2016/613204/3/0739/3IB01000   22.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143154

-  2016/613103/3/0739/3IB01000   6.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst 
in de open ruimte

2016143155

-  2016/615250/3/0739/3IB01000   4.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143156

-  2016/613403/3/0739/3IB01000   1.500,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overig kunst- 
en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143157

-  2016/613301/3/0739/3IB01000   10.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143158

-  2016/613106/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte
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2016143159

-  2016/613402/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Huur rollend materieel/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143160

-  2016/611300/3/0739/3IB01000   2.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143161

-  2016/613640/3/0739/3IB01000   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

2016143162

-  2016/613804/3/0739/3IB01000   10.000,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kunst in de open ruimte

2016143163

-  2016/613670/3/0739/3IB01000   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kunst in de open 
ruimte

2016143164

-  2016/740506/3/0739/3IB01000  100.000,00 €

Subsidies lokale besturen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kunst in de open ruimte

125.500,00 € 100.000,00 €

Bijdragen aan een kwalitatief toegankelijk bibliotheekaanbod in Limburg door de ondersteuning van bibliotheekinitiatieven en door het 
ondersteunen van schaalvergrotende projecten.
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Verlenen van subsidies aan projecten streekgericht bibliotheekbeleid.  

2016140386

- Subsidiëring projecten streekgericht 
bibliotheekbeleid (Reglement PR 18/05/2011)

2016/649020/3/0703/3CU0501j   10.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

10.000,00 €

Verlenen van subsidies voor interbibliothecair leenverkeer.  

2016140387

- Subsidiëring interbibliothecair leenverkeer. 
Subsidies worden verleend aan openbare 
bibliotheken op basis van de nodige 
verantwoordingsstukken. (Reglement PR 
18/05/2011)

2016/649020/3/0703/3CU0501j   50.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

50.000,00 €

Verlenen van subsidies aan bibliotheken voor aankoop en installatie van RFID.  

2016141957

- Subsidiëring bibliotheken voor aankoop en 
installatie RFID (Reglement PR 17/12/2008)

2016/664020/3/0703/3CU0501j   36.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

36.000,00 €

Vorming, netwerking, consulentschap en projectaansturing.  

2016140389
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- De provincie organiseert een streekgericht 
bibliotheekbeleid voor de hele provincie 
Limburg. Het streekgericht bibliotheekbeleid 
biedt met een effectieve en efficiënte 
bovenlokale werking ondersteuning aan 
gemeentelijke openbare bibliotheken om te 
komen tot een systeem van lokaal goed 
uitgeruste bibliotheekvoorzieningen, die een 
antwoord geven op de gewijzigde 
informatiebehoefte van de gebruikers.

2016/610020/3/0703/3CU0501j   1.000,00 €

Huur van lokalen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140390

-  2016/613002/3/0703/3CU0501j   45.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Openbare bibliotheken/Ondersteuning lokale 
bibliotheken

2016140391

-  2016/613102/3/0703/3CU0501j   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140392

-  2016/613106/3/0703/3CU0501j   5.000,00 €

Technische materialen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140393

-  2016/613204/3/0703/3CU0501j   14.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140394

-  2016/613103/3/0703/3CU0501j   9.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken
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2016140395

-  2016/613301/3/0703/3CU0501j   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Openbare bibliotheken/Ondersteuning lokale 
bibliotheken

2016140397

-  2016/613670/3/0703/3CU0501j   102.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Openbare bibliotheken/Ondersteuning lokale 
bibliotheken

2016140398

-  2016/615330/3/0703/3CU0501j   1.000,00 €

Informaticamateriaal/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140399

-  2016/615250/3/0703/3CU0501j   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Openbare 
bibliotheken/Ondersteuning lokale bibliotheken

2016140400

-  2016/615130/3/0703/3CU0501j   1.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Openbare 
bibliotheken/Ondersteuning lokale bibliotheken

2016143393

-  2016/613640/3/0703/CU03   10.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Openbare bibliotheken/
Ondersteuning lokale bibliotheken

192.000,00 €

Stimuleren van bovenlokale samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed met het oog op kwaliteitsverbetering, innovatie en 
efficiëntiewinst.
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Uitvoeren van het projectplan intergemeentelijke samenwerking (vanaf 2015).  

2016140406

-  2016/610020/3/0739/3CU1901j   2.000,00 €

Huur van lokalen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Ondersteunen lokale besturen bij organisatie 
bovenlokale samenwerking cultuur en erfgoed

2016140407

-  2016/613204/3/0739/3CU1901j   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Ondersteunen lokale besturen bij 
organisatie bovenlokale samenwerking cultuur en 
erfgoed

2016140409

-  2016/613670/3/0739/3CU1901j   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Ondersteunen lokale 
besturen bij organisatie bovenlokale samenwerking 
cultuur en erfgoed

2016140410

-  2016/613106/3/0739/3CU1901j   3.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Ondersteunen lokale besturen bij 
organisatie bovenlokale samenwerking cultuur en 
erfgoed

20.000,00 €

Stimuleren en bestendigen van Limburgs talent door de coördinatie van een geïntegreerd traject rond talentontwikkeling, 
talentondersteuning en verankering dat inzet op verschillende vormen van ondersteuning en talentgroei van Limburgers.

Ontwikkelen en uitvoeren van een actieplan talentondersteuning, talentontwikkeling en talentbestendiging.  

2016140411
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-  2016/613670/3/0739/3CU1203n   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Talentondersteuning

5.000,00 €

Stroom.  

2016140416

- Subsidiëring talentontwikkeling in het kader 
van het impulsgebied STROOM.(Reglement 
PR 18/06/2014)

2016/649020/3/0739/3CU1203n   59.740,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Talentondersteuning

59.740,00 €

Stroom Literair.  

2016140417

- Ondersteuning Limburgs literair talent door 
middel van subsidiëring projecten. 
(Reglement PR 18/01/2012)

2016/649020/3/0739/3CU1203n   10.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Talentondersteuning

10.000,00 €

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod voor alle Limburgers door ondersteuning van de Limburgse 
cultuursector.

Het verlenen van een nominatieve projectsubsidie aan de vzw Comité Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten te Hasselt  

2016000001

- Verlenen van een projectsubsidie aan de vzw 
Comité Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten te 
Hasselt

2016/649020/3/0739/3CU1601o   6.200,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring - ad nominatum

6.200,00 €
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Verlenen van projectsubsidies aan Limburgse culturele initiatieven.  

2016140418

- Projectsubsidies voor Limburgse culturele 
initiatieven.

2016/649020/3/0739/3CU2004o   111.423,02 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring van de Limburgse cultuursector

111.423,02 €

Verlenen van werkingssubsidies aan Limburgse (socio-) culturele organisaties.  

2016140419

- Subsidiëring werking Limburgse 
(Socio-)culturele organisaties.

2016/649020/3/0739/3CU2004o   90.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring van de Limburgse cultuursector

90.000,00 €

Verlenen van subsidies aan Euregionale (socio-) culturele projecten.  

2016140420

- Subsidiëring Euregionale (socio-)culturele 
projecten.

2016/649020/3/0739/3CU2004o   25.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring van de Limburgse cultuursector

25.000,00 €

Uitreiken van culturele prijzen en organisatie van tornooien.  

2016140421

- Betreft oa navolgende prijzen: cultuurprijs, 
5jl-Roppe prijs, Prov toneeltornooi, prijs 
Muziektornooi Hafa, prijs koorwedstrijd..

2016/613301/3/0739/3CU1404n   50.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Wedstrijden en 
Cultuurprijzen

50.000,00 €
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Verlenen van werkingssubsidies aan verenigingen en overheidsinstellingen voor oud-strijders.  

2016140474

- Subsidiëring verenigingen en 
overheidsinstellingen voor oud-strijders. 
(Reglement PR 16/06/2004)

2016/649020/3/0739/3CU2801n   5.552,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring verenigingen en overheidsinstellingen 
voor oud-strijders

5.552,00 €

Het nominatief ondersteunen van de werking van de vzw Kattevennen-Europlanetarium Genk  

2016150390

- Het nominatief ondersteunen van de werking 
van de vzw Kattevennen-Europlanetarium 
Genk

2016/649020/3/0739/3CU1601o   20.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Subsidiëring - ad nominatum

20.000,00 €

Het verlenen van een werkingssubsidie aan de vzw Kroningsfeesten Tongeren  

Bijdragen aan een kwalitatief, divers en toegankelijk cultuuraanbod door samen met culturele actoren een aanbod te programmeren en 
hierover te communiceren.

Cultuurplatform design bestendigen.  

2016140199

-  2016/613102/3/0739/3KU0432o   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140200

- Werkingskosten voor cultuurplatform Design 
(promotie, publiciteit, vergoedingen, 
verzendingen, catering, ...)

2016/613106/3/0739/3KU0432o   7.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140201
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-  2016/613203/3/0739/3KU0432o   6.500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140202

-  2016/613204/3/0739/3KU0432o   12.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140203

-  2016/613103/3/0739/3KU0432o   750,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140204

-  2016/613205/3/0739/3KU0432o   1.500,00 €

Digitale media/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140205

-  2016/613301/3/0739/3KU0432o   1.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140206

-  2016/613303/3/0739/3KU0432o   1.000,00 €

Kosten voor ontvangsten/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140208

-  2016/613804/3/0739/3KU0432o   2.000,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140209
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- 2016/613670/3/0739/3KU0432o   30.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140210

-  2016/613680/3/0739/3KU0432o   250,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140211

- Bedrag kan variëren vanaf 2017 cfr goedkeuring nieuwe aanvraag. 2016/740505/3/0739/3KU0432o  76.200,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140212

-  2016/745001/3/0739/3KU0432o  5.000,00 €

Sponsoring/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140471

-  2016/613002/3/0739/3KU0432o   10.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140472

-  2016/613202/3/0739/3KU0432o   150,00 €

Kopies/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016143995

-  2016/613640/3/0739/KU03   26.850,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform(137)
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100.000,00 € 81.200,00 €

Cultuurplatform muziek bestendigen  

2016140217

-  2016/613204/3/0739/3KU0432o   3.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140223

-  2016/613670/3/0739/3KU0432o   27.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

30.000,00 €

Platformwerking Zebracinema bestendigen.  

2016140226

-  2016/610020/3/0739/3KU0432o   1.000,00 €

Huur van lokalen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140227

-  2016/613102/3/0739/3KU0432o   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140228

-  2016/613106/3/0739/3KU0432o   2.500,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform
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2016140229

-  2016/613203/3/0739/3KU0432o   7.500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140230

-  2016/613204/3/0739/3KU0432o   28.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140231

-  2016/613103/3/0739/3KU0432o   250,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140232

-  2016/613205/3/0739/3KU0432o   3.500,00 €

Digitale media/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140233

-  2016/613301/3/0739/3KU0432o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140234

-  2016/613640/3/0739/3KU0432o   9.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140235

-  2016/613804/3/0739/3KU0432o   5.500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform
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2016140236

-  2016/613670/3/0739/3KU0432o   33.350,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140237

- Werkingskosten Zebra voor platformwerking 
(promotie, publiciteit, vergoedingen, huur en 
vervoer films, catering, prospectie, 
frankering ...).

2016/613680/3/0739/3KU0432o   400,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140238

-  2016/700001/3/0739/3KU0432o  39.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140239

-  2016/700301/3/0739/3KU0432o  20.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140240

- subs Vlaamse Gemeenschap (werking + personeel) 2016/740505/3/0739/3KU0432o  86.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140473

-  2016/613403/3/0739/3KU0432o   32.500,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/Overig kunst- 
en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016143997

-  2016/613640/3/0739/KU05   10.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform(139)
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135.000,00 € 145.000,00 €

Communicatie en werking cultuurplatform uitbouwen.  

2016140242

-  2016/613102/3/0739/3KU0432o   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140243

-  2016/613204/3/0739/3KU0432o   500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140244

-  2016/613201/3/0739/3KU0432o   3.500,00 €

Telefonie/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140245

-  2016/613103/3/0739/3KU0432o   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140246

-  2016/613205/3/0739/3KU0432o   3.000,00 €

Digitale media/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Cultuurplatform

2016140248

-  2016/613801/3/0739/3KU0432o   200,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140249
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-  2016/613640/3/0739/3KU0432o   500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140250

-  2016/613670/3/0739/3KU0432o   1.800,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Cultuurplatform

2016140251

- Werkingskosten gecentraliseerde 
platformwerking (promotie, publiciteit, huur 
parking, telefoon, verzendingen, catering, 
representatie, ...).

2016/615130/3/0739/3KU0432o   4.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Cultuurplatform

15.000,00 €

Zone-Z : uitbouwen van een creatief cultureel kruispunt in het centrum van Hasselt (gelinkt aan de werking van Z33, PBL, 
Cultuurplatform).

Realisatie plan Zone Z.  

2016140422

-  2016/610020/3/0739/3CU2220n   2.000,00 €

Huur van lokalen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Begijnhofsite als creatief cultureel kruispunt

2016140424

-  2016/613670/3/0739/3CU2220n   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Begijnhofsite als 
creatief cultureel kruispunt

2016140425
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- Diverse kosten in functie van de realisatie en 
uitwerking van een plan voor Zone Z. 
(vergoedingen, representatie, 
vergaderkosten, ...).

2016/613204/3/0739/3CU2220n   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Begijnhofsite als creatief cultureel 
kruispunt

2016143395

-  2016/613640/3/0739/CU06   3.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Begijnhofsite als creatief cultureel 
kruispunt

25.000,00 €

Limburgs erfgoed profileren als een bron van authenticiteit, gemeenschapsvorming,verbondenheid, samenwerking en continuïteit in de 
samenleving om een duurzame maarschappelijke ontwikkeling van Limburg te onderbouwen en om de identiteit van Limburg te 
kenmerken als een permanente aantrekkingspool voor de wereld.

Uitdragen van een streekgerichte integrale en geïntegreerde aanpak inzake erfgoed.  

2016140302

- Realiseren van projecten in het kader van 
actieplannen mbt cultuurhistorische regio's.

2016/613106/3/0720/3ER1104o   2.000,00 €

Technische materialen/Monumentenzorg/
Masterplannen erfgoed

2016140303

-  2016/613204/3/0720/3ER1104o   19.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Monumentenzorg/
Masterplannen erfgoed

2016140304

-  2016/613301/3/0720/3ER1104o   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Monumentenzorg/Masterplannen erfgoed

2016140306
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-  2016/613670/3/0720/3ER1104o   118.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Monumentenzorg/Masterplannen erfgoed

2016140307

-  2016/610020/3/0729/3ER1608o   1.000,00 €

Huur van lokalen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcampus

2016140308

-  2016/613102/3/0729/3ER1608o   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

2016140309

-  2016/613106/3/0729/3ER1608o   1.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

2016140310

-  2016/613203/3/0729/3ER1608o   3.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

2016140311

-  2016/613204/3/0729/3ER1608o   3.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

2016140312

-  2016/613201/3/0729/3ER1608o   3.000,00 €

Telefonie/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcampus

2016140313
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- 2016/613103/3/0729/3ER1608o   2.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcampus

2016140314

-  2016/613301/3/0729/3ER1608o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedcampus

2016140315

-  2016/613801/3/0729/3ER1608o   2.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig beleid inzake 
het erfgoed/Erfgoedcampus

2016140316

-  2016/613803/3/0729/3ER1608o   2.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overig 
beleid inzake het erfgoed/Erfgoedcampus

2016140317

- Realiseren van een optimale werking van de 
instelling (PCCE).(voerheadkosten, 
kantoormateriaal, gebruiksgoederen, 
frankering, promotie, telefoon, copies, 
technische kosten ...)

2016/613500/3/0729/3ER1608o   6.000,00 €

Aankoop en onderhoud collecties/Overig beleid 
inzake het erfgoed/Erfgoedcampus

2016140319

-  2016/613670/3/0729/3ER1608o   4.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedcampus

2016140320
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-  2016/615110/3/0729/3ER1608o   1.000,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcampus

2016140321

-  2016/615220/3/0729/3ER1608o   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedcampus

2016140322

-  2016/700201/3/0729/3ER1608o  1.300,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

2016140323

-  2016/700301/3/0729/3ER1608o  1.200,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Erfgoedcampus

2016143402

-  2016/613640/3/0720/ER02   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Monumentenzorg/
Masterplannen erfgoed

2016143403

-  2016/613640/3/0729/ER09   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedcampus

180.000,00 € 2.500,00 €
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Ontwikkelen, uitbouwen en faciliteren van een regionale depotwerking vanuit een provinciale regiefunctie.  

2016140324

-  2016/610020/3/0720/3ER1305o   2.000,00 €

Huur van lokalen/Monumentenzorg/Erfgoeddepot

2016140325

-  2016/613106/3/0720/3ER1305o   5.000,00 €

Technische materialen/Monumentenzorg/
Erfgoeddepot

2016140327

-  2016/613103/3/0720/3ER1305o   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Monumentenzorg/Erfgoeddepot

2016140328

-  2016/613301/3/0720/3ER1305o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Monumentenzorg/Erfgoeddepot

2016140330

-  2016/613670/3/0720/3ER1305o   24.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Monumentenzorg/Erfgoeddepot

2016140331

-  2016/615310/3/0720/3ER1305o   2.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Monumentenzorg/
Erfgoeddepot

2016140334

- Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor depotwerking en dit in het 
kader van de Culturele Erfgoedconvenant.

2016/740505/3/0720/3ER1305o  205.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Monumentenzorg/
Erfgoeddepot
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2016141964

- Subsidies ter ondersteuning investeringen in 
erfgoeddepots (Reglement PR 23/04/2014)

2016/664020/3/0720/3ER1305o   60.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Monumentenzorg/
Erfgoeddepot

2016143404

-  2016/613640/3/0720/ER04   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Monumentenzorg/
Erfgoeddepot

100.000,00 € 205.000,00 €

Opzetten en verder uitbouwen van een erfgoedconsulentschap en ondersteuning voor erfgoedactoren en lokale besturen.  

2016140335

-  2016/610020/3/0729/3ER1005o   1.500,00 €

Huur van lokalen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016140336

- Het uitbouwen van een steunpunt voor 
erfgoed in Limburg in overleg met relevante 
partners in het erfgoedveld. Diverse 
werkingskosten ifv de uitbouw van een 
provinciaal steunpunt, oa organisatie 
studiedagen, cursussen, aankoop 
tijdschriften, catering, vergoeding 
werkgroepen erfgoedcommissies, kosten voor 
onderzoek...

2016/613002/3/0729/3ER1005o   15.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016140337

-  2016/613106/3/0729/3ER1005o   2.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedconsulentschap

2016140338
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-  2016/613204/3/0729/3ER1005o   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedconsulentschap

2016140339

-  2016/613103/3/0729/3ER1005o   2.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016140340

-  2016/613301/3/0729/3ER1005o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016140341

-  2016/613801/3/0729/3ER1005o   3.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig beleid inzake 
het erfgoed/Erfgoedconsulentschap

2016140343

-  2016/613670/3/0729/3ER1005o   17.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016140344

-  2016/615130/3/0729/3ER1005o   1.500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overig beleid 
inzake het erfgoed/Erfgoedconsulentschap

2016140345
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- Subsidiëring erfgoedprojecten - 100 000,00 
euro (Reglement PR 17/09/2008)
Subsidiëring collectiebeheer - 400 000,00 
euro

2016/649020/3/0729/3ER1005o   500.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Erfgoedconsulentschap

2016143408

-  2016/613640/3/0729/ER08   4.884,43 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedconsulentschap

557.884,43 €

Inzetten op digitalisering, aggregatie en digitale ontsluiting.  

2016140346

-  2016/610020/3/0729/3ER0904o   4.000,00 €

Huur van lokalen/Overig beleid inzake het erfgoed/
ErfgoedPlus.be

2016140347

-  2016/613204/3/0729/3ER0904o   8.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140348

-  2016/613301/3/0729/3ER0904o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig beleid inzake het erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140349

-  2016/613106/3/0729/3ER0904o   5.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140350
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-  2016/613801/3/0729/3ER0904o   3.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig beleid inzake 
het erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140352

-  2016/613804/3/0729/3ER0904o   10.000,00 €

Prospectiereizen/Overig beleid inzake het erfgoed/
ErfgoedPlus.be

2016140353

-  2016/613670/3/0729/3ER0904o   24.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140354

-  2016/615130/3/0729/3ER0904o   90.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overig beleid 
inzake het erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016140355

- Bijdrage Stad Leuven  project Erfgoedplus 2016/700301/3/0729/3ER0904o  75.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overig beleid inzake het erfgoed/ErfgoedPlus.be

2016143407

-  2016/613640/3/0729/ER07   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Erfgoedplus.be

2016143477

-  2016/615250/3/0729/3ER0904o   45.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
beleid inzake het erfgoed/ErfgoedPlus.be

195.000,00 € 75.000,00 €
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Ontwikkelen van een kwalitatieve publiekswerking en sensibilisering rondom erfgoed.  

2016140356

-  2016/610020/3/0729/3ER0805n   1.000,00 €

Huur van lokalen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140357

- Organisatie publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten (WOI, nieuwbrief, 
publiekswerking en communicatie 
allerhande).

2016/613106/3/0729/3ER0805n   5.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140358

-  2016/613205/3/0729/3ER0805n   3.000,00 €

Digitale media/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140359

-  2016/613204/3/0729/3ER0805n   20.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140360

-  2016/613301/3/0729/3ER0805n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten

2016140361

-  2016/613801/3/0729/3ER0805n   5.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig beleid inzake 
het erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140363
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-  2016/613804/3/0729/3ER0805n   5.000,00 €

Prospectiereizen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140364

- Realisatie projecten ikv project WOI 2016/613670/3/0729/3ER0805n   439.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten

2016140365

-  2016/615250/3/0729/3ER0805n   2.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten

2016140366

- Subsidiëring projecten ikv WOI (Reglement 
PR 21/11/2012)

2016/649020/3/0729/3ER0805n   60.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016141961

- Subsidiëring investeringsprojecten ikv WOI 
(Reglment PR 21/11/2012)

2016/664020/3/0729/3ER0805n   45.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016143406

-  2016/613640/3/0729/ER06   8.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

595.000,00 €

Uitbouwen van een publieksgerichte actie rond mijnerfgoed.  

2016140368
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- 2016/610010/3/0729/3ER0805n   2.000,00 €

Huur van gebouwen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140369

-  2016/613102/3/0729/3ER0805n   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140370

-  2016/613106/3/0729/3ER0805n   9.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140371

-  2016/613204/3/0729/3ER0805n   15.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140372

-  2016/613201/3/0729/3ER0805n   3.000,00 €

Telefonie/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140373

-  2016/613103/3/0729/3ER0805n   2.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016140375

-  2016/613670/3/0729/3ER0805n   60.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten
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2016140376

-  2016/615220/3/0729/3ER0805n   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016143377

-  2016/150500/3/0729/3ER0805n  228.800,00 €

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal 
met vordering op korte termijn van Limburgfonds/
Overig beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten

2016143377

- B-Mine : investering in 2016(650.000 euro) 
en 2017(2.100.000 euro) gedeeltelijk 
gefinancierd met Limburgfondsmiddelen 
(1.144.000 euro)+SALK-middelen 
(Vlaanderen) 1.000.000

2016/221007/3/0729/3ER0805n   650.000,00 €

Gebouwen - gemeenschapsgoederen: in aanbouw/
Overig beleid inzake het erfgoed/Publieksgerichte 
erfgoedactiviteiten

2016143405

-  2016/613640/3/0729/ER06   6.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

2016150416

- Salk-middelen B-Mine (300 000 euro + 700 000 euro in 2017) 2016/150100/3/0729/3ER0805n  300.000,00 €

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal 
met vordering op korte termijn van hogere 
overheden/Overig beleid inzake het erfgoed/
Publieksgerichte erfgoedactiviteiten

750.000,00 € 528.800,00 €

Coördineren en organiseren van de werking van Monumentenwacht Limburg.  

2016150063
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- Werkingskosten Monumentenwacht 2016/613102/3/0720/3ER1204o   2.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Monumentenzorg/
Monumentenwacht Limburg

2016150064

-  2016/613106/3/0720/3ER1204o   20.000,00 €

Technische materialen/Monumentenzorg/
Monumentenwacht Limburg

2016150065

-  2016/613201/3/0720/3ER1204o   6.000,00 €

Telefonie/Monumentenzorg/Monumentenwacht 
Limburg

2016150066

-  2016/613301/3/0720/3ER1204o   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Monumentenzorg/Monumentenwacht Limburg

2016150067

-  2016/615220/3/0720/3ER1204o   5.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Monumentenzorg/Monumentenwacht 
Limburg

2016150068

- Inspectievergoedingen 2016/700001/3/0720/3ER1204o  20.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Monumentenzorg/Monumentenwacht Limburg

2016150069

- Lidgelden 2016/700301/3/0720/3ER1204o  30.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Monumentenzorg/Monumentenwacht Limburg
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35.000,00 € 50.000,00 €

Beheren van het eigen provinciaal erfgoed vanuit een voorbeeldfunctie.  

2016140378

-  2016/610010/3/0700/3ER0104n   8.000,00 €

Huur van gebouwen/Musea/Begijnhofkerk Sint-
Truiden

2016140379

-  2016/613106/3/0700/3ER0104n   2.000,00 €

Technische materialen/Musea/Begijnhofkerk Sint-
Truiden

2016140380

- Realiseren van een optimale werking van het 
Museum Begijnhofkerk Sint-Truiden.

2016/613301/3/0700/3ER0104n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Musea/Begijnhofkerk Sint-Truiden

2016140381

-  2016/613670/3/0700/3ER0104n   2.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Musea/Begijnhofkerk Sint-Truiden

2016140382

-  2016/615220/3/0700/3ER0104n   6.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Musea/Begijnhofkerk Sint-Truiden

2016140383

-  2016/700301/3/0700/3ER0104n  15.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Musea/Begijnhofkerk Sint-Truiden

2016140384
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- Beheren van de provinciale kunstcollectie. 
Betreft oa kosten voor aankoop verpakkings- 
en opbergmaterialen en voor de 
conservatiebehandeling van het provinciaal 
kunstbezit.

2016/613106/3/0729/3ER1520n   5.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Provinciale kunstcollectie

2016140385

-  2016/613670/3/0729/3ER1520n   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Provinciale 
kunstcollectie

2016140475

-  2016/613106/3/0729/3ER1808n   2.000,00 €

Technische materialen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Advies en beheer provinciaal erfgoed

2016140476

-  2016/613204/3/0729/3ER1808n   3.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Advies en beheer provinciaal erfgoed

2016140478

-  2016/613670/3/0729/3ER1808n   9.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig beleid inzake het erfgoed/Advies en beheer 
provinciaal erfgoed

2016143409

-  2016/613640/3/0729/ER10   2.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig beleid inzake het 
erfgoed/Advies en beheer provinciaal erfgoed

50.000,00 € 15.000,00 €
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Interprovinciaal samenwerking rond organisatie Monumentenwacht via Monumentenwacht Vlaanderen.  

2016142177

- Nominatieve werkingssubsidie aan 
Monumentenwacht Vlaanderen.

2016/649020/3/0720/3ER1304o   69.515,57 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Monumentenzorg/
Monumentenwacht Vlaanderen

69.515,57 €

Ontwikkelen en sensibiliseren van een werking rond monumentenzorg.  

2016150072

- Werking rond monumentenzorg - diverse 
werkingskosten

2016/613106/3/0720/3ER1805o   10.000,00 €

Technische materialen/Monumentenzorg/Algemene 
landschapszorg (erfgoed)

2016150073

-  2016/613204/3/0720/3ER1805o   10.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Monumentenzorg/
Algemene landschapszorg (erfgoed)

2016150074

-  2016/613670/3/0720/3ER1805o   85.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Monumentenzorg/Algemene landschapszorg 
(erfgoed)

2016150075

-  2016/613401/3/0720/3ER1805o   5.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Monumentenzorg/Algemene landschapszorg 
(erfgoed)

2016150391
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- Subsidiëring onderhoud en instandhouding 
waardevol, niet beschermd klein historisch 
erfgoed - cfr PR-reglement 22/04/15

2016/664020/3/0720/3ER1805o   200.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Monumentenzorg/Algemene 
landschapszorg (erfgoed)

310.000,00 €

Realiseren van een publieke creatieplaats voor levende kunsten (theater, circus en dans) met een impact op Limburgs, Vlaams en 
Internationaal niveau in Dommelhof.

Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor actueel circus-, straat- en locatietheater.  

2016000002

-  2016/615310/3/0701/3CU0104n   4.900,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Cultuurcentrum/
Productie straat- & circustheater

2016000003

- Inkomsten festival (bijdrage gaststad en ticketverkoop) 2016/700401/3/0701/3CU0104n  325.000,00 €

Opbrengsten uit geleverde dienstverlening/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140121

-  2016/610020/3/0701/3CU0104n   25.000,00 €

Huur van lokalen/Cultuurcentrum/Productie straat- 
& circustheater

2016140123

- Werkingskosten organisatie festival en 
productiecel TOM.

2016/610310/3/0701/3CU0104n   6.000,00 €

Bewaking van gebouwen/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016140124

-  2016/611300/3/0701/3CU0104n   3.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140126
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- 2016/613102/3/0701/3CU0104n   100,00 €

Kantoorbenodigdheden/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016140127

-  2016/613106/3/0701/3CU0104n   5.000,00 €

Technische materialen/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016140128

-  2016/613204/3/0701/3CU0104n   68.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016140131

-  2016/613301/3/0701/3CU0104n   35.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140133

-  2016/613640/3/0701/3CU0104n   6.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016140134

-  2016/613670/3/0701/3CU0104n   458.800,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140135

-  2016/613680/3/0701/3CU0104n   18.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

2016140136
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- 2016/615220/3/0701/3CU0104n   100,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

2016140138

-  2016/700001/3/0701/3CU0104n  35.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140140

- Subsidie Vlaamse Gemeenschap in kader van circusdecreet. 2016/740505/3/0701/3CU0104n  360.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Cultuurcentrum/
Productie straat- & circustheater

2016140141

-  2016/745001/3/0701/3CU0104n  30.000,00 €

Sponsoring/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

2016140142

-  2016/613204/3/0739/3CU1508o   1.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kenniscentrum straat- & cicrustheater

2016140143

-  2016/613103/3/0739/3CU1508o   150,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kenniscentrum straat- & cicrustheater

2016140144

-  2016/613301/3/0739/3CU1508o   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kenniscentrum 
straat- & cicrustheater
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2016140146

-  2016/613670/3/0739/3CU1508o   15.550,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kenniscentrum 
straat- & cicrustheater

2016140147

-  2016/613680/3/0739/3CU1508o   800,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Kenniscentrum straat- & cicrustheater

2016140148

-  2016/700001/3/0739/3CU1508o  6.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Kenniscentrum 
straat- & cicrustheater

2016140253

-  2016/613403/3/0701/3CU0104n   3.800,00 €

Huur kantoormeubilair en -uitrusting/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016140254

-  2016/613806/3/0701/3CU0104n   4.000,00 €

Controle- en keuringskosten/Cultuurcentrum/
Productie straat- & circustheater

2016143392

-  2016/613640/3/0739/CU05   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Kenniscentrum straat- & circustheater

2016143494
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-  2016/613201/3/0701/3CU0104n   1.000,00 €

Telefonie/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

2016143495

-  2016/613401/3/0701/3CU0104n   85.150,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Cultuurcentrum/Productie straat- & circustheater

2016143496

-  2016/613402/3/0701/3CU0104n   5.700,00 €

Huur rollend materieel/Cultuurcentrum/Productie 
straat- & circustheater

2016143497

-  2016/613804/3/0701/3CU0104n   8.000,00 €

Prospectiereizen/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

2016143985

-  2016/613401/3/0739/3CU1508o   500,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Kenniscentrum straat- & 
cicrustheater

2016143986

-  2016/611000/3/0701/3CU0104n   250,00 €

Elektriciteit/Cultuurcentrum/Productie straat- & 
circustheater

762.800,00 € 756.000,00 €

Realiseren van een genetwerkte werk-, productie- en presentatieplaats voor talentontwikkeling binnen de podiumkunsten (dans en 
theater).

 

2016142687
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- Werkingskosten productiecentrum TAKT. 2016/613301/3/0739/3CU1203n   3.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Talentondersteuning

2016142689

-  2016/613804/3/0739/3CU1203n   2.500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Talentondersteuning

2016142690

-  2016/613670/3/0739/3CU1203n   116.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Talentondersteuning

2016143391

-  2016/613640/3/0739/CU04   3.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Talentenondersteuning

2016143505

-  2016/613106/3/0739/3CU1203n   1.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Talentondersteuning

2016143506

-  2016/613401/3/0739/3CU1203n   1.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Talentondersteuning

2016143507

-  2016/613680/3/0739/3CU1203n   1.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Talentondersteuning

2016143665
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-  2016/613204/3/0739/3CU1203n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Talentondersteuning

2016143807

-  2016/613002/3/0739/3CU1203n   17.500,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Talentondersteuning

150.000,00 €

Realiseren van een open cultuur- en kunsthuis voor innovatieve projecten in samenwerking met derden op Limburgs, maar ook op 
Vlaams en Internationaal niveau.

 

2016140149

- Werkingskosten samenwerking IN SITU. 2016/613002/3/0739/3CU1004n   60.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Internationale 
culturele samenwerking

2016140150

-  2016/700301/3/0739/3CU1004n  15.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Internationale 
culturele samenwerking

2016140151

- Samenwerking Musica en OpenDoek 
(Provinciaal Toneeltornooi), organisatie 
Jazzcase.

2016/613002/3/0739/3CU1804n   10.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse en 
Limburgse culturele samenwerkingen

2016140152
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-  2016/613301/3/0739/3CU1804n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse en 
Limburgse culturele samenwerkingen

2016140153

- Samenwerking Musica en OpenDoek (Prov 
Toneeltornooi), organisatie Jazzcase.

2016/613670/3/0739/3CU1804n   11.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse en 
Limburgse culturele samenwerkingen

2016140154

-  2016/613680/3/0739/3CU1804n   1.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Overig kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse 
en Limburgse culturele samenwerkingen

2016140155

-  2016/700001/3/0739/3CU1804n  2.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse en 
Limburgse culturele samenwerkingen

2016143498

-  2016/613401/3/0739/3CU1804n   1.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Vlaamse en Limburgse 
culturele samenwerkingen

2016143515

-  2016/613640/3/0739/CU11   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Dommelhof

2016143978
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-  2016/613204/3/0739/3CU1804n   1.700,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Vlaamse en Limburgse culturele 
samenwerkingen

87.200,00 € 17.000,00 €

De provinciale bibliotheek is een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functies en maatschappelijke relevantie voor de provincie 
Limburg. Hiervoor stelt ze een zo volledig mogelijk gedrukt, digitaal en Limburgs erfgoedgericht collectieaanbod ter beschikking. Ze heeft 
daarenboven een voorbeeldfunctie op het vlak van informatiebemiddeling, educatie en publiekswerking en ontwikkelt hiervoor 
samenwerkingsverbanden met andere bibliotheken, het (hoger) onderwijs, culturele instellingen en andere relevante beleidsdomeinen.

Realiseren van een hedendaagse bibliotheekomgeving met centrale functie/dienstverlening voor de provincie Limburg.  

2016140265

-  2016/610300/3/0703/3CU0604n   30.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140266

-  2016/610310/3/0703/3CU0604n   22.000,00 €

Bewaking van gebouwen/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140267

-  2016/611300/3/0703/3CU0604n   500,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140268

-  2016/613620/3/0703/3CU0604n   600,00 €

Presentiegelden/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140269
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-  2016/613002/3/0703/3CU0604n   1.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Openbare bibliotheken/Provinciale Bibliotheek 
Limburg

2016140270

-  2016/613102/3/0703/3CU0604n   10.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140271

-  2016/613106/3/0703/3CU0604n   43.000,00 €

Technische materialen/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140272

-  2016/613203/3/0703/3CU0604n   13.400,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140273

- Voorzien in een optimale werking en 
omgeving voor bibliotheekgebruik alsmede 
in een optimaal beheer en onderhoud van het 
gebouw.

2016/613204/3/0703/3CU0604n   32.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140274

-  2016/613201/3/0703/3CU0604n   7.000,00 €

Telefonie/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140275

-  2016/613202/3/0703/3CU0604n   7.000,00 €

Kopies/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg
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2016140276

-  2016/613103/3/0703/3CU0604n   500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140277

-  2016/613301/3/0703/3CU0604n   9.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Openbare bibliotheken/Provinciale Bibliotheek 
Limburg

2016140278

-  2016/613803/3/0703/3CU0604n   1.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140279

-  2016/613105/3/0703/3CU0604n   10.000,00 €

Onderhoudsproducten/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140280

-  2016/613804/3/0703/3CU0604n   2.000,00 €

Prospectiereizen/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140281

-  2016/613670/3/0703/3CU0604n   17.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Openbare bibliotheken/Provinciale Bibliotheek 
Limburg

2016140282
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-  2016/613680/3/0703/3CU0604n   1.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140283

-  2016/615100/3/0703/3CU0604n   10.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140284

-  2016/615110/3/0703/3CU0604n   16.000,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140285

-  2016/615130/3/0703/3CU0604n   106.500,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140286

-  2016/615141/3/0703/3CU0604n   3.500,00 €

Onderhoudscontracten groenonderhoud/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140287

-  2016/615142/3/0703/3CU0604n   4.500,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140288

-  2016/615143/3/0703/3CU0604n   1.000,00 €

Onderhoudscontracten postophaling/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140289
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-  2016/615145/3/0703/3CU0604n   6.500,00 €

Onderhoudscontracten sanitaire containers/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140290

-  2016/615220/3/0703/3CU0604n   33.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140291

-  2016/615240/3/0703/3CU0604n   1.500,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016140292

-  2016/615250/3/0703/3CU0604n   24.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140293

-  2016/615340/3/0703/3CU0604n   1.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Openbare bibliotheken/Provinciale Bibliotheek 
Limburg

2016140294

- Betreft lidgelden, terugbetalingen ... 2016/700003/3/0703/3CU0604n  50.000,00 €

Opbrengsten uit lidgelden/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140295

-  2016/700301/3/0703/3CU0832n  5.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Openbare bibliotheken/Samenwerking met Hoger 
Onderwijs
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2016140296

-  2016/700301/3/0703/3CU0604n  42.465,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Openbare bibliotheken/Provinciale Bibliotheek 
Limburg

2016140297

- De PBL verwacht een vergoeding voor het uitvoeren van 
opdrachten in het kader van streekgericht bilbiotheekbeleid. Door 
de PBL worden opdrachten ivm catalografie uitgevoerd.

2016/700301/3/0703/3CU0704j  58.915,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Openbare bibliotheken/Provinciaal 
Bibliotheeksysteem

2016140298

- Ingevolge decreet van 13 juli 2001, houdende het stimuleren van 
een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid, werden de stad 
Hasselt en de provincie verplicht een convenant af te sluiten over 
de samenwerking voor de organisatie van een openbare 
bibliotheek. Hierdoor verbindt de stad Hasselt er zich toe een deel 
van het subsidiebedrag, dat haar ingevolge artikal 38, §1 4e van 
het vermelde decreet jaarlijks toekomt voor het plaatselijk 
bibliotheekwerk, te storten op rekening van de provincie

2016/740506/3/0703/3CU0604n  610.000,00 €

Subsidies lokale besturen/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140299

- Vergoeding voor invoer en onderhoud Vlaamse Centrale  
Catalogus.

2016/740505/3/0703/3CU0304j  157.250,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Openbare bibliotheken/
Centrale catalografie

2016140300

- Inkomsten schadevergoedingen, boetes.. 2016/745002/3/0703/3CU0604n  7.850,00 €

Schadevergoedingen/Openbare bibliotheken/
Provinciale Bibliotheek Limburg

2016140301

- Boeten. 2016/745003/3/0703/3CU0604n  68.520,00 €

Boeten/Openbare bibliotheken/Provinciale 
Bibliotheek Limburg

2016142067
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- Programma:
- aankoop materiaal - 17 500,00 euro per 
jaar

2016/230000/3/0703/3CU0604n   17.500,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

432.500,00 € 1.000.000,00 €

Realiseren van een gedrukt en digitaal collectieaanbod met meerwaarde voor de provincie Limburg.  

2016140264

- Aankoop en verzorging collecties (boeken, 
tijdschriften, strips, Cd, DVD, ...)

2016/613500/3/0703/3CU0604n   815.000,00 €

Aankoop en onderhoud collecties/Openbare 
bibliotheken/Provinciale Bibliotheek Limburg

815.000,00 €

Z33 is een huis voor actuele kunst met als doel te reflecteren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, door middel van zowel de 
creatie en presentatie van hoogkwalitatieve en omkaderende projecten en tentoonstellingen van verschillende actuele kunsten  die 
onderzoeksmatig onderbouwd zijn, als door samenwerken met diverse (inter-)nationale partners, en dit binnen Limburg, Vlaanderen, de 
Euregio, België en de internationale context.

Ontwikkelen van een nationaal en internationaal hoogkwalitatieve artistiek inhoudeling werking rond actuele kunst (d.m.v. 
prospectie, onderzoek, creatie, productie, coproductie en presentatie van projecten, tentoonstellingen en samenwerkingen).

 

2016140479

-  2016/610300/3/0701/3KU0304n   8.200,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Cultuurcentrum/
Z33

2016140480

-  2016/613106/3/0701/3KU0304n   80.000,00 €

Technische materialen/Cultuurcentrum/Z33

2016140482

-  2016/613301/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Cultuurcentrum/Z33
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2016140483

-  2016/613402/3/0701/3KU0304n   15.090,00 €

Huur rollend materieel/Cultuurcentrum/Z33

2016140485

-  2016/613804/3/0701/3KU0304n   20.000,00 €

Prospectiereizen/Cultuurcentrum/Z33

2016140486

- Betreft artistieke werkingskosten voor het 
ontwerpen, realiseren en uitvoeren van 
diverse tentoonstellingsprojecten in binnen 
en buitenland.

2016/613670/3/0701/3KU0304n   54.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Z33

2016140487

-  2016/613680/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Cultuurcentrum/Z33

2016140488

-  2016/615310/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Cultuurcentrum/Z33

2016140489

- Betreft inkomsten uit structurele toegekende subsidies binnen het 
Kunstendecreet van de Vlaamse Gemeenschap.

2016/740505/3/0701/3KU0304n  110.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Cultuurcentrum/Z33

2016142093

- Geleidelijke vervanging versleten materiaal. 2016/230000/3/0701/3KU0304n   40.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/
Cultuurcentrum/Z33

2016142095
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- Programma:
Geleidelijke vervanging van PC/Mac's voor 
tentoonstellingen.

2016/242000/3/0701/3KU0304n   2.100,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Cultuurcentrum/Z33

2016142667

-  2016/700001/3/0701/3KU0304n  1.500,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Cultuurcentrum/Z33

2016142668

-  2016/700201/3/0701/3KU0304n  5.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Cultuurcentrum/Z33

2016142669

-  2016/700301/3/0701/3KU0304n  17.500,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Cultuurcentrum/Z33

2016143439

-  2016/613640/3/0701/KU01   25.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Cultuurcentrum/Z33

2016143809

-  2016/613401/3/0701/3KU0304n   10.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Cultuurcentrum/Z33

269.390,00 € 134.000,00 €

Ontwikkelen van een verbredende en verdiepende publiekswerking, publieksbemiddeling en publiekswerving.  

2016140490

-  2016/613102/3/0701/3KU0304n   2.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Cultuurcentrum/Z33

2016140491
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- 2016/613106/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Technische materialen/Cultuurcentrum/Z33

2016140492

-  2016/613203/3/0701/3KU0304n   3.500,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Cultuurcentrum/Z33

2016140493

-  2016/613204/3/0701/3KU0304n   55.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Cultuurcentrum/Z33

2016140494

-  2016/613103/3/0701/3KU0304n   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Cultuurcentrum/Z33

2016140495

-  2016/613301/3/0701/3KU0304n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Cultuurcentrum/Z33

2016140496

-  2016/613640/3/0701/3KU0304n   19.710,00 €

Honoraria/vergoedingen/Cultuurcentrum/Z33

2016140497

- Betreft werkingskosten voor communicatie, 
promotie, publiciteit, educatieve projecten en 
publieksactiviteiten flankerend aan de 
tentoonstellingswerking.

2016/613670/3/0701/3KU0304n   34.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Z33

2016142670

- Betreft inkomsten uit mediadeals en kleine verkopen zoals 
gidsbeurten, catalogie, enz.

2016/700001/3/0701/3KU0304n  8.500,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Cultuurcentrum/Z33
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2016142671

- Partners Mediamix 2016/700301/3/0701/3KU0304n  37.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Cultuurcentrum/Z33

121.710,00 € 45.500,00 €

Beheren van een organisatie met personeel, freelancers en vrijwilligers, en een overhead voor alle organisatorische, operationele, 
inhoudelijke, productionele en logistieke activiteiten m.b.t. de artistieke projectwerking en de publiekswerking, vanuit de fysieke 
infrastructuur van de gebouwen en de tuinen gelegen op de Begijnhofsite te Hasselt.

 

2016140501

-  2016/610300/3/0701/3KU0304n   2.500,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Cultuurcentrum/
Z33

2016140502

-  2016/611300/3/0701/3KU0304n   1.500,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/
Cultuurcentrum/Z33

2016140503

-  2016/613002/3/0701/3KU0304n   1.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Cultuurcentrum/Z33

2016140504

-  2016/613102/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Cultuurcentrum/Z33

2016140506

-  2016/613106/3/0701/3KU0304n   14.600,00 €

Technische materialen/Cultuurcentrum/Z33

2016140507
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-  2016/613203/3/0701/3KU0304n   17.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Cultuurcentrum/Z33

2016140508

-  2016/613201/3/0701/3KU0304n   14.500,00 €

Telefonie/Cultuurcentrum/Z33

2016140509

-  2016/613202/3/0701/3KU0304n   4.500,00 €

Kopies/Cultuurcentrum/Z33

2016140510

-  2016/613103/3/0701/3KU0304n   6.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Cultuurcentrum/Z33

2016140511

-  2016/613301/3/0701/3KU0304n   3.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Cultuurcentrum/Z33

2016140512

-  2016/613803/3/0701/3KU0304n   600,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/
Cultuurcentrum/Z33

2016140513

-  2016/613402/3/0701/3KU0304n   500,00 €

Huur rollend materieel/Cultuurcentrum/Z33

2016140514

- Betreft werkingsmiddelen voor de overhead 
van de organisatie, zoals kantoormateriaal, 
verzendingen, papier, enz....

2016/613670/3/0701/3KU0304n   150,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Z33
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2016140515

-  2016/613680/3/0701/3KU0304n   350,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Cultuurcentrum/Z33

2016140516

-  2016/615100/3/0701/3KU0304n   3.500,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Cultuurcentrum/
Z33

2016140517

-  2016/615110/3/0701/3KU0304n   1.800,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Cultuurcentrum/Z33

2016140518

-  2016/615141/3/0701/3KU0304n   7.000,00 €

Onderhoudscontracten groenonderhoud/
Cultuurcentrum/Z33

2016140519

-  2016/615142/3/0701/3KU0304n   3.500,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/
Cultuurcentrum/Z33

2016140520

-  2016/615220/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Cultuurcentrum/Z33

2016140521

-  2016/615250/3/0701/3KU0304n   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/
Cultuurcentrum/Z33

2016140523
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-  2016/615310/3/0701/3KU0304n   3.500,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Cultuurcentrum/Z33

2016140525

-  2016/615340/3/0701/3KU0304n   2.500,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Cultuurcentrum/Z33

100.000,00 €

Ontwikkelen van een fysiek en online platform rond actuele beeldende kunst, onderzoek en innovatie, en dit door samenwerkingen 
met lokale en internationale partners binnen de sector van de beeldende kunst.

 

2016142647

-  2016/613204/3/0701/3KU0304n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Cultuurcentrum/Z33

2016142649

-  2016/613670/3/0701/3KU0304n   10.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Z33

2016143437

-  2016/613640/3/0701/KU01   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Cultuurcentrum/Z33

20.000,00 €

Provinciaal Gallo-Romeins Museum : stimuleren van de samenleving in haar culturele ontwikkelingen door het bereiken van een zo groot 
mogelijke verscheidenheid aan bezoekersdoelgroepen via diverse gerichte initiatieven om te leren over het verre verleden.

Realiseren van een museum dat de geschiedenis van de mensheid presenteert.  

2016140024
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- 2016/610300/3/0700/3ER0304n   20.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140025

-  2016/610310/3/0700/3ER0304n   3.500,00 €

Bewaking van gebouwen/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140026

-  2016/611300/3/0700/3ER0304n   1.000,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140027

-  2016/613002/3/0700/3ER0304n   5.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140028

-  2016/613108/3/0700/3ER0304n   90.000,00 €

Aankopen shopartikelen voor verkoop/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140029

-  2016/613102/3/0700/3ER0304n   16.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140030

- Krediet bestemd voor de werking van het 
museum (overheadkosten, promotie en 
publiciteit, catering, aankoop shopartikelen, 
krediet productontwikkeling, onderhoud 
gebouw, telefoon, verzendingen, 
prospectie, ...)

2016/613106/3/0700/3ER0304n   57.500,00 €

Technische materialen/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140031
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- 2016/613204/3/0700/3ER0304n   310.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140032

-  2016/613201/3/0700/3ER0304n   17.000,00 €

Telefonie/Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140033

-  2016/613202/3/0700/3ER0304n   10.000,00 €

Kopies/Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140034

-  2016/613203/3/0700/3ER0304n   15.000,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140035

-  2016/613103/3/0700/3ER0304n   18.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140036

-  2016/613301/3/0700/3ER0304n   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140037

-  2016/613801/3/0700/3ER0304n   1.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Musea/Provinciaal 
Gallo-romeins Museum

2016140038
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-  2016/613803/3/0700/3ER0304n   1.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140039

-  2016/613402/3/0700/3ER0304n   1.500,00 €

Huur rollend materieel/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140040

-  2016/613500/3/0700/3ER0304n   55.000,00 €

Aankoop en onderhoud collecties/Musea/Provinciaal 
Gallo-romeins Museum

2016140041

-  2016/613640/3/0700/3ER0304n   3.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140042

-  2016/613804/3/0700/3ER0304n   15.000,00 €

Prospectiereizen/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140043

-  2016/613670/3/0700/3ER0304n   168.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140044

-  2016/613680/3/0700/3ER0304n   675,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140048
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- 2016/615100/3/0700/3ER0304n   256.000,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Musea/Provinciaal 
Gallo-romeins Museum

2016140049

-  2016/615110/3/0700/3ER0304n   9.500,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140051

-  2016/615130/3/0700/3ER0304n   29.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140052

-  2016/615142/3/0700/3ER0304n   7.000,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140053

-  2016/615145/3/0700/3ER0304n   5.500,00 €

Onderhoudscontracten sanitaire containers/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140054

-  2016/615220/3/0700/3ER0304n   25.000,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140055

-  2016/615240/3/0700/3ER0304n   5.000,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140056
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-  2016/615310/3/0700/3ER0304n   10.000,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Musea/Provinciaal 
Gallo-romeins Museum

2016140058

-  2016/615340/3/0700/3ER0304n   13.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140061

- Inkomgelden, inkomsten verkoop shop, ... 2016/700001/3/0700/3ER0304n  680.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140062

-  2016/700207/3/0700/3ER0304n  50.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop materialen/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140063

- subsidie Vlaamse Gemeenschap. 2016/740505/3/0700/3ER0304n  550.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Musea/Provinciaal 
Gallo-romeins Museum

2016140064

-  2016/613301/3/0721/3ER1405o   1.550,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Archeologie/Provinciale archeoloog

2016140065

-  2016/613402/3/0721/3ER1405o   600,00 €

Huur rollend materieel/Archeologie/Provinciale 
archeoloog

2016140066
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- Krediet bestemd voor de werking van de 
provinciale archeoloog.

2016/613640/3/0721/3ER1405o   250,00 €

Honoraria/vergoedingen/Archeologie/Provinciale 
archeoloog

2016140067

-  2016/613670/3/0721/3ER1405o   222.600,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Archeologie/Provinciale archeoloog

2016140255

-  2016/613101/3/0700/3ER0304n   5.000,00 €

Aankopen voeding, dranken en kleine 
versnaperingen/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140256

-  2016/613105/3/0700/3ER0304n   10.000,00 €

Onderhoudsproducten/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140258

-  2016/613302/3/0700/3ER0304n   2.000,00 €

Relatiegeschenken/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140259

-  2016/613303/3/0700/3ER0304n   3.000,00 €

Kosten voor ontvangsten/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140260

-  2016/613401/3/0700/3ER0304n   5.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140261
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-  2016/613807/3/0700/3ER0304n   2.000,00 €

Lidgelden/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140262

-  2016/613809/3/0700/3ER0304n   500,00 €

Ophalen huisvuil en afvalverwerking/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140263

-  2016/700201/3/0700/3ER0304n  100.000,00 €

Opbrengsten uit verkoop brochures, catalogi, 
publicaties, cd-rom's/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016142066

- Programma:
- aankoop van aan vervanging toezijnde 
machines
- aankoop tentoonstellingsmateriaal

2016/230000/3/0700/3ER0304n   30.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Musea/
Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016142921

- Programma :
- upgrade bestaande installaties

2016/242000/3/0700/3ER0304n   30.000,00 €

aankoop hardware

1.487.675,00 € 1.380.000,00 €

Realiseren van de tijdelijke tentoonstelling - Gladiatoren. Leven en sterven in het colosseum (2015-2016).  

Realiseren van de tijdelijke tentoonstelling - Ontstaan en ontwikkeling van het Oude Egypte (2016-2017).  

2016140086

-  2016/612300/3/0700/3ER0304n   40.000,00 €

Verzekeringen van evenementen en 
tentoonstellingen/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum
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2016140088

-  2016/613106/3/0700/3ER0304n   150.000,00 €

Technische materialen/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140089

- Werkingskosten organiatie tentoonstelling 
'het oude Egypte".

2016/613204/3/0700/3ER0304n   300.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140092

-  2016/613301/3/0700/3ER0304n   27.325,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum

2016140094

-  2016/613402/3/0700/3ER0304n   150.000,00 €

Huur rollend materieel/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140095

-  2016/613640/3/0700/3ER0304n   10.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Musea/Provinciaal Gallo-
romeins Museum

2016140098

-  2016/613804/3/0700/3ER0304n   15.000,00 €

Prospectiereizen/Musea/Provinciaal Gallo-romeins 
Museum

2016140100

-  2016/613670/3/0700/3ER0304n   380.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Musea/Provinciaal Gallo-romeins Museum
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1.072.325,00 €

Realiseren van een tijdelijke tentoonstelling  nog te bepalen (2017-2018).  

Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren

Realiseren en ondersteunen van de Limburgse Raad voor Cultuur.  

2016140443

- Diverse kosten met betrekking tot de werking 
van de Limburgse Raad voor Cultuur 
(kantoormateriaal, papier, omslagen, 
vergaderkosten, catering, vergoedingen 
leden...).

2016/613301/3/0739/3CU1332n   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Limburgse Raad voor 
Cultuur

2016140444

-  2016/613102/3/0739/3CU1332n   500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Limburgse Raad voor Cultuur

2016140445

-  2016/613204/3/0739/3CU1332n   500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Limburgse Raad voor Cultuur

2016143464

-  2016/613620/3/0739/CU10   5.000,00 €

Presentiegelden/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Limburgse raad voor Cultuur

8.000,00 €

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad ouderen (PRO).  

2016142254
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- Werkingsmiddelen voor de Provinciale 
Adviesraad Ouderen.

2016/610020/3/0909/3KA0732o   500,00 €

Huur van lokalen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Provinciale adviesraden gelijke kansen

2016142256

-  2016/613301/3/0909/3KA0732o   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Provinciale adviesraden gelijke kansen

2016142258

-  2016/613670/3/0909/3KA0732o   1.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Provinciale adviesraden gelijke kansen

2016143423

-  2016/613640/3/0909/KA01   500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Provinciale adviesraden gelijke 
kansen

2.500,00 €

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad handicap (LIGA).  

2016142265

-  2016/613301/3/0909/3KA0732o   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Provinciale adviesraden gelijke kansen

2016143674

-  2016/613640/3/0909/KA01   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Provinciale adviesraden gelijke 
kansen
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2016144003

-  2016/613640/3/0909/KA02   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Diversiteit(457)

2.500,00 €

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad vrouwen (LVR).  

2016142267

-  2016/613301/3/0909/3KA0732o   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Provinciale adviesraden gelijke kansen

2016144325

-  2016/613670/3/0909/3KA0732o   2.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Provinciale adviesraden gelijke kansen

2.500,00 €

Realiseren en ondersteunen van de provinciale adviesraad holebi (LHAR).  

2016150387

- Nominatieve subsidie aan het Regenbooghuis 
vzw voor hun werking naar holebi- en 
transgenderverenigingen. Het 
Regenbooghuis fungeert ook als provinciale 
adviesraad.

2016/649020/3/0909/3KA0303o   15.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Ondersteuning welzijnspartners

15.000,00 €

Ontwikkelen en realiseren van audiovisuele producties voor het provinciebestuur.

Realiseren van audiovisuele producties.  

2016140456
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- 2016/613106/3/0739/3CU2623n   10.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Audiovisuele producties

2016140457

-  2016/613801/3/0739/3CU2623n   2.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Audiovisuele producties

2016140458

-  2016/613804/3/0739/3CU2623n   500,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Audiovisuele producties

2016140460

-  2016/613670/3/0739/3CU2623n   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Audiovisuele 
producties

2016140461

-  2016/615330/3/0739/3CU2623n   2.500,00 €

Informaticamateriaal/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Audiovisuele producties

2016140462

-  2016/615250/3/0739/3CU2623n   2.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Audiovisuele producties

2016140463

-  2016/615250/3/0739/3CU2623n   2.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Audiovisuele producties
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2016142074

- Aankoop en/of vervanging machines ifv 
realisatie beeldcommunicatie door Audio-
Visuele Studio. (14 000,00 euro per jaar)

2016/230000/3/0739/3CU2623n   14.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Audiovisuele producties

2016142086

- Aankoop en/of vervanging hardware ifv 
realisatie beeldcommunicatie door Audio-
Visuele Studio.

2016/242000/3/0739/3CU2623n   14.000,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Audiovisuele producties

2016142090

- Aankoop en/of vervanging software ifv 
realisatie beeldcommunciatie door Audio-
Visuele Studio.(7 000,00 euro per jaar)

2016/211000/3/0739/3CU2623n   7.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Audiovisuele producties

2016143398

-  2016/613640/3/0739/CU09   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Audiovisuele producties

65.000,00 €

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige processen binnen de Directie Mens.

Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve en beheersmatige aspecten binnen de afdeling Cultuur.  

2016140464

- Werkingskrediet van de Afdeling Cultuur. 
Krediet bestemd voor oa steunafnamen, 
representatiekosten, kosten eigen 
activiteiten, promotie, ...

2016/613103/3/0739/3CU2723n   7.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Beheer afdeling cultuur

2016140465
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-  2016/613102/3/0739/3CU2723n   2.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Beheer afdeling cultuur

2016140466

-  2016/613301/3/0739/3CU2723n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Beheer afdeling 
cultuur

2016140467

-  2016/613204/3/0739/3CU2723n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Beheer afdeling cultuur

2016140468

-  2016/613201/3/0739/3CU2723n   5.000,00 €

Telefonie/Overig kunst- en cultuurbeleid/Beheer 
afdeling cultuur

2016140469

-  2016/613302/3/0739/3CU2723n   2.000,00 €

Relatiegeschenken/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Beheer afdeling cultuur

2016140470

-  2016/613670/3/0739/3CU2723n   4.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Beheer afdeling 
cultuur

2016142076
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- Programma 2016:
PCT - meubilair balie - 10 000,00  
PGRM - meubilair ateliers en burelen - 10 
000,00 
Z33 - inrichting burelen - 7 000,00 
PBL - geleidelijke vervanging meubilair 
staflokaal, presentatiemeubeld, folderrekken, 
stoelen en studietafels studenten in 
publieksruimte, zetels leescafé en 
jongerenhoek, compaxtstapeling. -> 57 
500,00
Z33 - verhuis Begijnhof - 60 00,00
onvoorziene aankoop culturele instellingen - 
20 000,00

2016/240000/3/0739/3CU2723n   164.500,00 €

Meubilair en kantooruitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Overig 
kunst- en cultuurbeleid/Beheer afdeling cultuur

191.500,00 €

De logistieke opdrachten kostenefficiënt, doelmatig en flexibel beheren met oog voor een kwaliteitsvolle en duurzame 
dienstverlening naar de diensten.

 

2016142809

- Kredieten bestemd voor de administratieve 
werking van de directie Mens.

2016/613102/4/0119/3OV0223n   5.000,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
Werking beheerscel Mens

2016142812

-  2016/613201/4/0119/3OV0223n   4.000,00 €

Telefonie/Overige algemene diensten/Werking 
beheerscel Mens

2016142814

-  2016/613202/4/0119/3OV0223n   2.763,56 €

Kopies/Overige algemene diensten/Werking 
beheerscel Mens

2016142816
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-  2016/613301/4/0119/3OV0223n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Werking beheerscel 
Mens

2016142818

-  2016/613803/4/0119/3OV0223n   5.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/Werking beheerscel Mens

17.763,56 €

Onwikkelen en realiseren van communicatie-initiatieven binnen de Directie Mens.

Realiseren van communicatie-initiatieven i.k.v. provinciaal cultuurbeleid.  

2016140446

-  2016/610020/3/0739/3CU2523n   2.000,00 €

Huur van lokalen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Communicatie Cultuur

2016140447

-  2016/613106/3/0739/3CU2523n   3.000,00 €

Technische materialen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Communicatie Cultuur

2016140448

-  2016/613204/3/0739/3CU2523n   25.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Communicatie Cultuur

2016140449

-  2016/613103/3/0739/3CU2523n   1.000,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Communicatie Cultuur
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2016140450

-  2016/613301/3/0739/3CU2523n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Communicatie 
Cultuur

2016140451

- Werkingskosten voor realisatie 
communicatie-initiatieven. Krediet is oa 
bestemd voor promotionele ondersteuning 
van grote projecten 
(instellingsoverschrijdend)+ sponsoring.

2016/613801/3/0739/3CU2523n   1.000,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Communicatie Cultuur

2016140452

-  2016/613402/3/0739/3CU2523n   1.000,00 €

Huur rollend materieel/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Communicatie Cultuur

2016140453

-  2016/613670/3/0739/3CU2523n   59.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Communicatie 
Cultuur

2016140455

-  2016/613804/3/0739/3CU2523n   2.000,00 €

Prospectiereizen/Overig kunst- en cultuurbeleid/
Communicatie Cultuur

2016143397

-  2016/613640/3/0739/CU08   5.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overig kunst- en 
cultuurbeleid/Communicatie cultuur

100.000,00 €
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Ondersteunen van de aanleg van woonwagenterreinen

Ondersteunen van de aanleg van woonwagenterreinen  

Aandacht hebben voor gelijke kansen van alle Limburgers in heel het provinciaal beleid.

Ondersteunen, begeleiden en stimuleren van provinciale diensten inzake de implementatie van een gelijkekansenperspectief over 
beleidsdomeinen heen.

 

2016143711

-  2016/613670/3/0909/3KA0221n   2.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitbouw 
intern gelijke kansen perspectief

2016143712

-  2016/613801/3/0909/3KA0221n   1.500,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige 
verrichtingen inzake sociaal beleid/Uitbouw intern 
gelijke kansen perspectief

3.500,00 €

Stimuleren en versterken van het begrip "integrale toegankelijkheid" (intern en extern).  

2016142928

- Nominatieve werkingssubsidie voor Eva 
toegankelijk Vlaanderen ter bevordering van 
de toegankelijkheid in de provincie Limburg.

2016/649020/3/0909/3KA0903o   100.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Lokaal toegankelijkheidsbeleid

100.000,00 €

Met Limburgse actoren versterkend en verbindend werken voor en met maatschappelijk kwetsbare mensen.

Ondersteunen van netwerken in de welzijnszorg die bijdragen aan het realiseren van de sociale grondrechten van maatschappelijk 
kwetsbare mensen.

 

2016142207
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- 2016/613204/3/0909/3KA1131o   7.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige verrichtingen 
inzake sociaal beleid/Sociale grondrechten

2016142208

-  2016/613301/3/0909/3KA1131o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Sociale 
grondrechten

2016142209

-  2016/613670/3/0909/3KA1131o   20.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/Sociale 
grondrechten

28.000,00 €

Faciliteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken.  

2016143118
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- Subsidie voor vzw Horizont om via Rap op 
Stap kwetsbare mensen te ondersteunen om 
individueel of in groep op vakantie te gaan of 
deel te nemen aan culturele en sportieve 
activiteiten. Er worden lokale antennes van 
de dienst Rap op Stap uitgebouwd.

2016/649020/3/0909/3KA1231o   60.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen en instellingen/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Verbindende en versterkende hulpverlening

2016150127

- Nominatieve subsidie aan CAW Limburg 
m.b.t. Housing First - aanpak problematiek 
van dak en thuisloosheid via vernieuwende 
methodiek - samenwerkingsverband van 
partners uit de welzijns-, gezondheids- en 
huisvestigingssector met een lokaal bestuur 
als partner - bedrag voor personeel en 
werking - saldo subsidie 2014

2016/649020/3/0909/3KA1231o   20.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen en instellingen/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Verbindende en versterkende hulpverlening

80.000,00 €

Stimuleren van inclusief en participatief werken.  

2016142745

- Subsidie voor vzw TAO om Limburgse 
openbare besturen, organisaties te kunnen 
ondersteunen in het omgaan met mensen in 
armoede.

2016/649020/3/0909/3KA1310o   14.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Invloed van mensen in armoede 
verhogen

2016142746

- Subsidie aan vzw De Link voor het 
continueren van een TAO werking in 
Limburg.

2016/649020/3/0909/3KA1310o   18.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Invloed van mensen in armoede 
verhogen

2016142747
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- Subsidies aan vzw RIMO voor ondersteuning 
van het Trefpunt Armoede. Het Trefpunt 
Armoede brengt Limburgse verenigingen 
waar armen het woord nemen (i.k.v.h. 
Vlaamse armoededecreet erkende en niet-
erkende verenigingen) samen om de 
dynamiek die zij ontwikkelen in het kader 
van armoedebestrijding te ondersteunen, te 
stimuleren en meer reikwijdte te geven. Het 
organiseren en promoten van 17 oktober 
(dag van verzet tegen extreme armoede) en 
het coachen van ondersteuners behoort 
eveneens tot de opdrach

2016/649020/3/0909/3KA1310o   44.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Invloed van mensen in armoede 
verhogen

2016142987

- De programmacel werkt samen met RIMO 
i.f.v. het ondersteunen van actoren bij 
beleidsplanning en het versterken van de 
stem van achtergestelde groepen in het 
lokaal sociaal beleid.

2016/649020/3/0909/3KA1231o   38.700,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen en instellingen/
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/
Verbindende en versterkende hulpverlening

114.700,00 €

initiatieven nemen inzake dierenwelzijn en relevante diensten en organisaties hierin ondersteunen

Coördineren van overlegforum en initiatieven in samenwerking met relevante partners dierenwelzijnsector.  

Sensibiliseren inzake dierenwelzijn.  

2016142592

-  2016/613204/2/0470/2DW0409o   1.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Dierenbescherming/
Sensibilisering burgers dierenwelzijn

2016144337
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-  2016/613401/2/0470/2DW0409o   8.000,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Dierenbescherming/Sensibilisering burgers 
dierenwelzijn

9.000,00 €

Organiseren van educatie voor scholen en asielmedewerkers.  

2016143890

-  2016/613670/2/0470/2DW0503o   8.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Dierenbescherming/Educatie dierenwelzijn

8.500,00 €

Coördineren en ondersteunen voor de opvang van rondzwervende gezelschapsdieren.  

2016143318

- Tussenkomst in de werking van dierenasielen 
(cf.ontvangst gemeenten).

2016/613002/2/0470/2DW0201j   200.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Dierenbescherming/Ondersteuning sector 
dierenwelzijn

2016143319

- Dierenasielen - ontvangst aangesloten gemeenten (cf. uitgave). 2016/700301/2/0470/2DW0201j  200.000,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Dierenbescherming/Ondersteuning sector 
dierenwelzijn

200.000,00 € 200.000,00 €

Ondersteuning van de provinciale zwerfkattenaanpak.  

2016142600
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- Verdeling krediet: vzw dierenvrienden Sint-
Truiden 11 000 euro, vzw dierenasiel Genk 
11 000 euro, vzw noodasiel Lommel 11 000 
euro, vzw dieren in nood 1000 euro en vzw 
het felix project 6000 euro.

2016/649020/2/0470/2DW0701o   40.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Dierenbescherming/Subsidies 
sector dierenwelzijn

40.000,00 €

Ondersteuning van de infrastructuur van dierenasielen van het provinciaal opvangplan ronddolende dieren.  

2016143378

- Verdeling krediet: vzw zwerfkat in nood 3000 
euro, vzw poezenopvang cat shelter limburg 
3000 euro en vzw het felix project 1500 euro.

2016/649020/2/0470/2DW0701o   7.500,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Dierenbescherming/Subsidies 
sector dierenwelzijn

2016143823

- saldo infrastructuur dierenasiel Lommel 384 
245 euro

2016/664020/2/0470/2DW0201j   384.245,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Dierenbescherming/
Ondersteuning sector dierenwelzijn

2016143824

-  2016/150500/2/0470/2DW0201j  185.000,00 €

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal 
met vordering op korte termijn van Limburgfonds/
Dierenbescherming/Ondersteuning sector 
dierenwelzijn

391.745,00 € 185.000,00 €

Het voeren van een provinciaal jeugdbeleid dat zich enerzijds richt op het voeren van een impulsbeleid en anderzijds op het ondersteunen 
van de gemeentebesturen en de Limburgse jeugdsector bij het realiseren van een lokaal jeugdbeleid.

Het voeren van een impulsbeleid ter ondersteuning van jong artistiek talent.  

2016142646
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- Toegestane subsidies voor 
jongereninitiatieven: projecten in de 
jeugdsector + artistieke creaties + 
podiumkansen popmuziek en comedy + 
Limburgse popfestivals

2016/649020/3/0750/3VR1501n   104.168,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Jeugd/Jong artistiek talent

2016142952

- Het budget 'jong artistiek talent' wordt 
gebruikt voor enerzijds impulsprojecten als 
Limbomania, DJ-mania, comedymania en 
anderzijds voor het ondersteunen van lokale 
besturen op vlak van jong artistiek talent 
a.d.h.v. overleg,  helpdesk, infomomenten, 
lokale projecten, ....

2016/613106/3/0750/3VR1501n   5.000,00 €

Technische materialen/Jeugd/Jong artistiek talent

2016142953

-  2016/613204/3/0750/3VR1501n   7.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/Jong artistiek talent

2016142954

-  2016/613301/3/0750/3VR1501n   832,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugd/Jong artistiek talent

2016142955

-  2016/613670/3/0750/3VR1501n   13.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugd/Jong artistiek talent

130.000,00 €

Het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid.  

2016142985
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- Budget bestemd voor het voeren van een 
communicatiebeleid op maat van jongeren 
(vb. nieuwsflash, projectsites, sociale media-
toepassingen, ...).

2016/613204/3/0750/3VR2007o   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/ Informatie en 
communicatie op maat van jeugdsector

2016142986

-  2016/613670/3/0750/3VR2007o   2.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugd/Informatie en communicatie op maat van 
jeugdsector

7.500,00 €

Het coachen/stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
verenigingen actief op voornoemde terreinen.

 

2016142650

- Toegestane subsidies aan Provinciale 
Jeugdorganisaties.

2016/649020/3/0750/3VR1101n   275.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Jeugd/Ondersteuning jeugdsector

2016142963

-  2016/613204/3/0750/3VR1101n   3.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/Ondersteuning 
jeugdsector

2016142964

-  2016/613301/3/0750/3VR1101n   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugd/Ondersteuning jeugdsector

2016142965

-  2016/613670/3/0750/3VR1101n   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugd/Ondersteuning jeugdsector
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2016142966

- Budget wordt gebruikt voor o.a. 
ondersteuning lokale besturen en het 
jeugdwerk door studiedagen, overleg, acties 
rond bepaalde thema's, samenwerkingen met 
jeugdorganisaties en lokale besturen, ....

2016/613204/3/0750/3VR1203j   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/Lokaal jeugdbeleid

2016142967

-  2016/613301/3/0750/3VR1203j   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugd/Lokaal jeugdbeleid

2016142968

-  2016/613670/3/0750/3VR1203j   6.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugd/Lokaal jeugdbeleid

295.000,00 €

Het voeren van een impulsbeleid ter uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid.  

Actieplan maatschappelijk kwetsbare jongeren : het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van hun 
afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke mentale situatie of hun statuut een groter risico lopen op achterstelling  of uitsluiting op één of 
meerdere levensdomeinen.

Uitvoering beleidsplan maatschappelijk kwetsbare jongeren.  

2016142871

- Budget wordt gebruikt voor de uitvoering 
van het dienst overschrijdend beleidsplan 
MKJ.

2016/613204/3/0750/3VR1701o   4.200,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/Beleidsplan 
maatschappelijk kwetsbare jongeren

4.200,00 €
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Een net- en sectoroverschrijdend flankerend onderwijsbeleid voeren vertrekkend vanuit de Limburgse situatie, aanvullend op het Vlaamse 
en ter ondersteuning van het lokale flankerende onderwijsbeleid.

Het nemen van initiatieven teneinde te komen tot een duurzame, welvarende regio waarin opleiding centraal staat, gelinkt aan 
innovatie en tewerkstelling.

 

2016140573

- Bestemming:
- voeren van een provinciaal taalbeleid in de 
sectoren onderwijs, economie en 
samenleving te realiseren, initiëren of 
inspireren.
- initiatieven nemen om de kennis van de 
nabuurtalen Nederlands, Frans en Duits te 
verbeteren en het inzicht in de regionale 
culturele eigenheden in de Euregio Maas-
Rijn te vergroten.

2016/613640/3/0880/3ON0901o   2.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/
Taalstimuleringsbeleid

2016140574

-  2016/613670/3/0880/3ON0901o   12.750,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016140578

-  2016/613204/3/0880/3ON0901o   30.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Administratieve dienst 
voor het lokaal flankerend onderwijs/
Taalstimuleringsbeleid

2016140579

-  2016/613301/3/0880/3ON0901o   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016140581
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-  2016/613106/3/0880/3ON0901o   6.000,00 €

Technische materialen/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/
Taalstimuleringsbeleid

2016140584

- Betreft specifiek: nominatieve 
werkingssubsidie vzw Kansenbank tbv 94 
000,00 euro + nominatieve projectsubsidie 
Olyfran tbv 1 250,00 euro

2016/649020/3/0880/3ON0901o   95.250,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Administratieve dienst voor het 
lokaal flankerend onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016143530

-  2016/613201/3/0880/3ON0901o   2.500,00 €

Telefonie/Administratieve dienst voor het lokaal 
flankerend onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016143531

-  2016/613103/3/0880/3ON0901o   2.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Administratieve dienst voor het 
lokaal flankerend onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016143532

-  2016/613202/3/0880/3ON0901o   5.500,00 €

Kopies/Administratieve dienst voor het lokaal 
flankerend onderwijs/Taalstimuleringsbeleid

2016143534

-  2016/613102/3/0880/3ON0901o   2.500,00 €

Kantoorbenodigdheden/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/
Taalstimuleringsbeleid

2016150258

-  2016/613814/3/0880/3ON0901o   5.000,00 €

Didactisch materiaal/Administratieve dienst voor het 
lokaal flankerend onderwijs/Taalstimuleringsbeleid
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167.000,00 €

Ondersteuning van diensten en organisaties door verspreiding van kennis en materiaal.  

2016140591

- bestemming:
- het versterken van de horizontale 
(samen)werking tussen de provinciale 
diensten met een educatieve werking
- aankoop- ontwikkelen en ontsluiten van 
kennis en materiaal ten beheove van 
intermediairs ikv welbevinden op school
- uitbouwen van een netwerk met de lokale 
bibliotheken en de mediatheken van de 
hogescholen

2016/613670/3/0880/3ON0704o   11.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/Educatief centrum

2016140593

-  2016/613204/3/0880/3ON0704o   4.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Administratieve dienst 
voor het lokaal flankerend onderwijs/Educatief 
centrum

2016140595

-  2016/613301/3/0880/3ON0704o   2.500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/Educatief centrum

2016140598

-  2016/613106/3/0880/3ON0704o   900,00 €

Technische materialen/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/Educatief centrum

2016143536
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-  2016/613103/3/0880/3ON0704o   7.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Administratieve dienst voor het 
lokaal flankerend onderwijs/Educatief centrum

2016143537

-  2016/615250/3/0880/3ON0704o   3.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/Educatief centrum

2016150233

-  2016/613740/3/0880/3ON0704o   100,00 €

Aankoop trein- en buskaarten/Administratieve dienst 
voor het lokaal flankerend onderwijs/Educatief 
centrum

30.000,00 €

Het toekennen van provinciale subsidies voor het opzetten van onderwijsflankerende projecten en voor het opzetten van 
vernieuwende onderwijsprojecten.

 

2016140612

- Prov. Reglement betreffende de subsidiëring 
van vernieuwende onderwijsflankerende 
projecten.

2016/649020/3/0880/3ON0801o   240.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Administratieve dienst voor het 
lokaal flankerend onderwijs/Onderwijsflankerende 
projecten

240.000,00 €

Opzetten van overleg- en netwerktafels met lokale besturen en actoren uit diverse sectoren om het provinciaal en lokaal flankerend 
onderwijsbeleid voor te bereiden, uit te bouwen en te stimuleren.

 

2016142929
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- Bestemming:
- een vlotte instap en doorstroom realiseren 
van anderstalige nieuwkomers in het 
onderwijs in Limburg
- met alle betrokken partners een provinciaal 
initiatief leerrecht voorbereiden om jongeren 
terug kansen te geven in de school op kortere 
of langere termijn
- lokale besturen ondersteunen bij de 
voorbereiding en uitvoering van lokaal 
flankerend onderwijsbeleid door het 
verzamelen en ontsluiten van cijfergegevens 
mbt onderwijs (aanbod, instroom, uitstroom, 
leerlingenkenmerken, risi

2016/613670/3/0880/3ON1823n   1.700,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/werking steunpunt onderwijs - cel 
provinciaal onderwijs

2016142930

-  2016/613204/3/0880/3ON1823n   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Administratieve dienst 
voor het lokaal flankerend onderwijs/werking 
steunpunt onderwijs - cel provinciaal onderwijs

2016142931

-  2016/613301/3/0880/3ON1823n   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Administratieve dienst voor het lokaal flankerend 
onderwijs/werking steunpunt onderwijs - cel 
provinciaal onderwijs

2016142932

-  2016/613106/3/0880/3ON1823n   1.000,00 €

Technische materialen/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/werking steunpunt 
onderwijs - cel provinciaal onderwijs

2016143827
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-  2016/613640/3/0880/ON02   300,00 €

Honoraria/vergoedingen/Administratieve dienst voor 
het lokaal flankerend onderwijs/Samenwerken met 
onderwijsflankerende partners

13.000,00 €

Het realiseren van een belevingsvolle edu-recreatie in het Domein Bokrijk

Het ondersteunen van vzw Het Domein Bokrijk in een performante exploitatie.  

2016143316

- Groenonderhoud in het Domein Bokrijk 2016/615141/2/0711/2RC0120n   320.000,00 €

Onderhoudscontracten groenonderhoud/
Openluchtrecreatie/Domein Bokrijk:onderhoud

2016143633

- Bijkomende werken conform nieuw decreet 
onroerend erfgoed

2016/610300/2/0711/2RC0120n   300.000,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/
Openluchtrecreatie/Domein Bokrijk:onderhoud

2016150469

- De intresten van de opgenomen en de op te 
nemen leningen door de vzw Bokrijk die door 
de provincie worden terugbetaald

2016/650040/1/0040/2SC02000   205.000,00 €

Financiële kosten van leningen tlv Bokrijk/
Transacties in verband met de openbare schuld/
Aflossingen Bokrijk

2016150470

- De kapitaalaflossingen van de opgenomen en 
de op te nemen leningen  door de vzw 
Domein Bokrijk die door de provincie 
worden terugbetaald.

2016/424010/1/0040/2SC02000   1.584.000,00 €

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 
bestuur t.l.v. Bokrijk/Transacties in verband met de 
openbare schuld/Aflossingen Bokrijk

2.409.000,00 €

Het Limburgs onderwijsaanbod optimaliseren in functie van maatschappelijke noden door als provincie een kwaliteitsvol onderwijsaanbod 
te verzorgen.
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Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair..) voor de 
provinciale scholen en het provinciaal CLB.

 

2016142154

- Programma:
- diverse machines voor metaalbewerking, 
houtbewerking, afdeling bouw, landbouw, 
autotechnieken en cvo opleidingen
- didactische demonstratiemodellen
- diverse gereedschappen
- magazijnmateriaal
- uitrusting technieklokalen
- uitrusting sportlokalen
- keukentoestellen
- toestellen voor verpleegkunde

2016/230000/3/0810/3ON0104n   250.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Gewoon 
secundair onderwijs/Infrastructuur onderwijs

2016142163

- Programma:
- kantoormeubilair voor secretariaten
- buitenmeubilair
- klasmeubilair: borden
- klasmeubilair: tafels, kasten en stoelen
- kantoormeubilair voor directie, 
leraarslokaal
- meubilair technieklokalen (labo)
- divers meubilair

2016/240000/3/0810/3ON0104n   220.000,00 €

Meubilair en kantooruitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Gewoon 
secundair onderwijs/Infrastructuur onderwijs

2016142164

- divers rollend materieel 2016/241000/3/0810/3ON0104n   30.000,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Gewoon secundair onderwijs/
Infrastructuur onderwijs

2016142165

- programma:tablets, laptops, beamers, pc's, 
servers, backup systemen, imac pc's, 
switchen, contolers, printers, uitbreiding 
draadloos netwerk, pc schermen, 
mulimediale apparatuur,  3-D printer

2016/242000/3/0810/3ON0104n   300.000,00 €

Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Gewoon secundair onderwijs/
Infrastructuur onderwijs



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  249 van 277

800.000,00 €

Investeren en ter beschikking stellen van infrastructuur (IT, gebouwen, didactische uitrusting, rollend materiaal, meubilair ..) voor 
IVA PLOT.

 

2016142123

- ademluchttoestellen, watertank met 
motorpomp op slede, slede met watertank 
(simulatie gas- en vloeistoflekken), container 
(transport materiaal), didactisch materieel, 
digitaal cateringsysteem, klein 
magazijnmaterieel, oefenpoppen,  
patiëntenmonitor, beveiliging fase 3, …

2016/230000/3/0810/3ON0104n   12.436,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Gewoon 
secundair onderwijs/Infrastructuur onderwijs

2016142126

- meubilair algemeen, meubilair politiehal, … 2016/240000/3/0810/3ON0104n   12.100,00 €

Meubilair en kantooruitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Gewoon 
secundair onderwijs/Infrastructuur onderwijs

2016142127

- kleine bestelwagen, multifunctionele 
autopomp, …

2016/241000/3/0810/3ON0104n   44.330,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Gewoon secundair onderwijs/
Infrastructuur onderwijs

2016142131

- softwareprogramma’s up-to-date houden, 
aanpassingen website en elektronische 
leeromgeving,  licenties vernieuwen (Prezi, 
MS project, Visio, MindManager), aankoop 
software ERP, monitoring 
software,beheerspakket, ...

2016/211000/3/0810/3ON0104n   100.000,00 €

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken 
en soortgelijke rechten/Gewoon secundair onderwijs/
Infrastructuur onderwijs

168.866,00 €

Financieel ondersteunen van IVA Onderwijs.  

2016143052
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- Bezoldigingen en sociale vergoedingen 
steunpuntonderwijs (opvoeders).

2016/620200/3/0810/3144   113.000,00 €

gewoon secundair onderwijs/IVA onderwijs

2016143053

- Patronale bijdragen vergoedingen steunpunt 
onderwijs (opvoeders).

2016/621200/3/0810/3144   31.000,00 €

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - 
contractueel personeel/Gewoon secundair onderwijs/
gewoon secundair onderwijs/IVA onderwijs

144.000,00 €

Handhaving openbare orde en veiligheid in Limburg

Bijdragen aan de veiligheid in Limburg door het nemen van initiatieven inzake criminaliteitspreventie, verkeersveiligheid, 
hulpverlening-noodplanning en welzijn op het werk o.a. door de ondersteuning van relevante diensten of organisaties.

 

2016140813

- Verhoging in het kader van het beleids- en 
actieplan woninginbraakpreventie i.s.m de 
lokale politie en de gemeentebesturen

2016/613204/4/0490/4AR01000   29.200,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Criminaliteitspreventie

2016140814

-  2016/613640/4/0490/4AR01000   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Criminaliteitspreventie

2016140815

- Verhoging in het kader van het beleids- en 
actieplan woninginbraakpreventie i.s.m de 
lokale politie en de gemeentebesturen

2016/613670/4/0490/4AR01000   68.300,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Criminaliteitspreventie

2016140816

-  2016/612000/4/0490/4AR02000   500,00 €

Verzekeringen tegen burgerlijke aansprakelijkheid/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid
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2016140822

- Verhoging voor internet op Ipad 2016/613201/4/0490/4AR02000   100,00 €

Telefonie/Overige elementen van openbare orde en 
veiligheid/Verkeersveiligheid

2016140823

-  2016/613301/4/0490/4AR02000   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid

2016140828

-  2016/613803/4/0490/4AR02000   100,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid

2016140829

-  2016/613640/4/0490/4AR02000   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Verkeersveiligheid

2016140834

-  2016/613670/4/0490/4AR02000   17.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid

2016140835

-  2016/613108/4/0490/4AR02000   37.310,00 €

Aankopen shopartikelen voor verkoop/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid

2016140838
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-  2016/700207/4/0490/4AR02000  33.560,00 €

Opbrengsten uit verkoop materialen/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Verkeersveiligheid

2016140839

-  2016/613204/4/0490/4AR03000   13.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Hulpverlening en 
noodplanning

2016140840

-  2016/613803/4/0490/4AR03000   100,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Hulpverlening en noodplanning

2016140841

-  2016/613670/4/0490/4AR03000   21.520,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Hulpverlening en noodplanning

2016140842

-  2016/613002/4/0490/4AR03000   15.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Hulpverlening en noodplanning

2016140845

-  2016/613102/4/0490/4AR04000   47,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Provinciaal 
veiligheidscomité
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2016140846

- -	Het up to date maken van onze 
promotiestand.
De promotiestand werd aangekocht in 2010, 
nadien werden onze eigen documenten 
aangepast aan de nieuwe huisstijl. Hierdoor 
kreeg onze loge een frisse look.
De huidige panelen dragen nog het oude 
logo, waardoor we optimale benutting 
dienen uit te sluiten. We willen onze dienst, 
binnen de werking van het provinciebestuur 
meer in de kijker stellen. Dus dienen we 
dringend het nieuwe logo aan te brengen en 
ook de affiches op de panelen aan te passen 
aan

2016/613204/4/0490/4AR04000   2.300,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Provinciaal 
veiligheidscomité

2016140847

-  2016/613201/4/0490/4AR04000   100,00 €

Telefonie/Overige elementen van openbare orde en 
veiligheid/Provinciaal veiligheidscomité

2016140849

- Jaarlijks abonnement nieuwsbrief 
arbeidsveiligheid + preventiezakboekje

2016/613103/4/0490/4AR04000   100,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Overige elementen van openbare orde 
en veiligheid/Provinciaal veiligheidscomité

2016140850

-  2016/615250/4/0490/4AR04000   50,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

2016140851

-  2016/613101/4/0490/4AR04000   10.000,00 €

Aankopen voeding, dranken en kleine 
versnaperingen/Overige elementen van openbare 
orde en veiligheid/Provinciaal veiligheidscomité
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2016140859

-  2016/615340/4/0490/4AR04000   100,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

2016140861

-  2016/613803/4/0490/4AR04000   100,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

2016140866

-  2016/615240/4/0490/4AR04000   300,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Overige elementen van openbare orde en 
veiligheid/Provinciaal veiligheidscomité

2016140868

-  2016/613640/4/0490/4AR04000   1.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Overige elementen van 
openbare orde en veiligheid/Provinciaal 
veiligheidscomité

2016140869

-  2016/613670/4/0490/4AR04000   1.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

2016140871

-  2016/700001/4/0490/4AR04000  55.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

2016140888
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- 2016/613301/4/0490/4AR04000   5.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige elementen van openbare orde en veiligheid/
Provinciaal veiligheidscomité

225.227,00 € 88.560,00 €

Efficiënte werking dienst federale taken

Erediensten en niet-confessionelen  

2016140698

- cijfers zijn gebaseerd op de intresten en 
aflossingen van lopende leningen + 
ramingen van intresten en aflossingen 
leningen voor investeringen die opgenomen 
zijn in het meerjarenplan 2014-2019 van de 
parochiale kerkfabriek Sint-Quintinus en 
Onze Lieve Vrouw te Hasselt

2016/649020/4/0790/4FE01000   103.220,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/Sint-
Quintinuskathedraal

2016140700

- de jaarlijkse tussenkomst aan het 
Bisschoppelijk Seminarie is overeengekomen 
tussen het bisdom Hasselt en de provincie bij 
de oprichting van het bisdom Hasselt.

2016/649020/4/0790/4FE03000   35.340,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/Bisschoppelijk 
seminarie

2016140701

- cijfers zijn gebaseerd op de huidige 
woonstvergoedingen voor 5 orthodoxe 
priesters, die jaarlijks worden geïndexeerd.

2016/649020/4/0790/4FE04000   35.971,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/orthodoxe priesters

2016140702
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- cijfers zijn gebaseerd op de 
meerjarenplannen 2014-2019 van de 5 
orthodoxe kerkfabrieken

2016/649020/4/0790/4FE05000   74.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/orthodoxe 
kerkfabrieken

2016140704

- cijfers zijn gebaseerd op de huidige 
woonstvergoedingen voor 5 imams, die 
jaarlijks worden geïndexeerd.

2016/649020/4/0790/4FE06000   39.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/Imams

2016140705

- cijfers hebben betrekking op 13 erkende 
moskeeën.

2016/649020/4/0790/4FE07000   525.149,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/Islamitische 
gemeenschappen

2016140707

- Instelling voor Morele Dienstverlening : 
gebaseerd op de begroting 2014

2016/649020/4/0790/4FE08000   1.428.691,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Erediensten/niet-confessionele 
morele dienstverlening

2016141950

- op basis van de begroting 2014 van de 
provinciale instelling voor morele 
dienstverlening in Limburg.

2016/664020/4/0790/4FE08000   100.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Erediensten/niet-confessionele 
morele dienstverlening

2016141953

- Orthodoxe kerkfabrieken 2016/664020/4/0790/4FE05000   4.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Erediensten/orthodoxe 
kerkfabrieken

2016141954
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- globaal cijfer voor de momenteel 13 erkende 
moskeeën.

2016/664020/4/0790/4FE07000   38.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Erediensten/Islamitische 
gemeenschappen

2.383.371,00 €

Courante werking diensten federale taken  

2016140712

- Uitbreiding ondersteuning lokale besturen 
aan de hand van lespaketten, 
modeldocumenten...

2016/613202/4/0119/4FE09000   2.500,00 €

Kopies/Overige algemene diensten/directie federale 
taken

2016140714

- Visitatie moskeeën en kerken 
(verdeelsleutels).

2016/613002/4/0119/4FE09000   500,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/directie federale taken

2016140718

-  2016/613102/4/0119/4FE09000   1.390,00 €

Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/
directie federale taken

2016140721

-  2016/613301/4/0119/4FE09000   650,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/directie federale taken

2016140723

-  2016/613801/4/0119/4FE09000   400,00 €

Didactische bezoeken, deelneming congressen, 
opleidingen, infovergaderingen/Overige algemene 
diensten/directie federale taken

2016140726
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-  2016/613803/4/0119/4FE09000   1.250,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/Overige 
algemene diensten/directie federale taken

6.690,00 €

In uitvoering van het mobiliteitscharter bijdragen aan meer duurzame mobiliteit en (infrastructurele) veiligheid in Limburg, met een 
maximale verschuiving ten voordele van duurzame vervoermiddelen

Het functioneel fietsen in Limburg doen toenemen door verdere realisatie van het BFF en door het promoten van de fiets als 
duurzaam vervoermiddel.

 

2016000018

- nominatum voor de stad Peer (200.000) en 
gemeente Houthalen-Helchteren (200.000)

2016/664020/2/0200/2MO1701j   400.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Wegen/bijzondere 
fietsprojecten (missing links)

2016000062

- realiseren fietssnelwegen 2016/222007/2/0200/2MO1602j   325.000,00 €

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen: in 
aanbouw/Wegen/Realiseren fietsinfrastructuur 
binnen het fietsfonds

2016142225

- Ontvangst Fietsfondsprojecten (helft van provinciale subsidie 
wordt terugbetaald door Vlaanderen).

2016/740505/2/0200/2MO1601j  625.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/Subsidieren 
fietsinfrastructuur binnen bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk

2016142226

- Subsidiereglement voor 'fietsvoorzieningen 
buiten fietsfonds' - voor gemeenten en 
scholen voor aankoop en plaatsing 
fietsenstalling en voor gemeente voor aanleg 
fietsvoorzieningen op BFF die niet in 
Fietsfonds gesubsidieerd worden.

2016/664020/2/0200/2MO1501j   60.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Wegen/Subsidieren 
fietsinfrastructuur buiten bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk
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2016142230

- Stimulerende maatregelen om functioneel 
fietsen te bevorderen cf. mobiliteitscharter---
>taakstelling mobiliteitscharter.

2016/613002/2/0200/2MO1409o   10.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Wegen/Steunpunt Fiets

2016142235

-  2016/613204/2/0200/2MO1409o   19.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Steunpunt Fiets

2016142237

-  2016/613670/2/0200/2MO1409o   20.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Wegen/Steunpunt Fiets

2016142454

- ontwerp fietssnelwegen 2016/214000/2/0200/2MO1601j   150.000,00 €

Plannen en studies/Wegen/Subsidieren 
fietsinfrastructuur binnen bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk

2016143868

-  2016/613301/2/0200/2MO1409o   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/Steunpunt Fiets

985.000,00 € 625.000,00 €

Het aandeel duurzame woon-werkpendelaars verhogen bij bedrijven, gemeenten... en eigen personeel, met aandacht voor het 
stimuleren van klimaatneutrale mobiliteit.

 

2016142243

- cf. taakstelling
mobiliteitscharter: rol provincie in 
stimuleren duurzame woonwerkpendel bij 
bedrijven en gemeenten via provinciaal 
Mobiliteitspunt (=Mobidesk).

2016/613002/2/0200/2MO0602j   75.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Wegen/Mobidesk
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2016142244

-  2016/613204/2/0200/2MO0602j   25.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Mobidesk

2016142246

-  2016/613670/2/0200/2MO0602j   5.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Wegen/Mobidesk

2016142262

-  2016/613204/2/0200/2MO1704n   3.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Provinciaal 
bedrijfsvervoersplan

2016142263

-  2016/613301/2/0200/2MO1704n   1.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/Provinciaal bedrijfsvervoersplan

2016142283

- Jaarlijkse ontvangst van Vlaanderen voor uitvoering 
mobiliteitscharter.

2016/740505/2/0200/2MO0334n  110.000,00 €

Subsidies Vlaamse overheid/Wegen/Woon/
werkpendel

2016142460

-  2016/241000/2/0200/2MO1704n   4.000,00 €

Rollend materieel - gemeenschapsgoederen: 
aanschafwaarde/Wegen/Provinciaal 
bedrijfsvervoersplan

2016142461
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-  2016/230000/2/0200/2MO1704n   3.000,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/Wegen/
Provinciaal bedrijfsvervoersplan

2016143313

- Subsidie te ontvangen van LSM voor project snelbuslijnen. 2016/173300/2/0200/2MO0334n  30.000,00 €

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 
bestuur tlv provincie/Wegen/Woon/werkpendel

2016143320

- Terugbetaling subsidie snelbussen aan LSM. 2016/423300/2/0200/2MO0334n   300.000,00 €

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 
bestuur t.l.v. de provincie/Wegen/Woon/werkpendel

2016143805

-  2016/615240/2/0200/2MO1704n   7.500,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Wegen/Provinciaal bedrijfsvervoersplan

2016150402

-  2016/615250/2/0200/2MO0602j   8.500,00 €

Onderhoud en herstellingen informatica/Wegen/
Mobidesk

432.000,00 € 140.000,00 €

De verkeersveiligheid en -leefbaarheid in Limburg verbeteren door informatie, educatie en sensibilisatie van doelgroepen vooral 
volgens het STOP-principe.

 

2016000058

- Nominatieve subsidie gemeente Bocholt voor 
project duurzame schoolmobiliteit

2016/664020/2/0200/2MO1809o   50.000,00 €

Investeringssubsidies aan verenigingen, instellingen 
en openbare besturen/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

2016142290
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- cf. taakstelling charter: educatieve projecten 
uitwerken, dedecteren, begeleiden,...

2016/613204/2/0200/2MO1809o   15.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

2016142291

-  2016/613301/2/0200/2MO1809o   4.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Wegen/Sensibilisatie en educatieve ondersteuning 
van verkeer en mobiliteit

2016142292

-  2016/613402/2/0200/2MO1809o   120.000,00 €

Huur rollend materieel/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

2016142295

-  2016/613670/2/0200/2MO1809o   20.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Wegen/Sensibilisatie en educatieve ondersteuning 
van verkeer en mobiliteit

2016142296

- Subsidies voor scholen voor mobiliteits- en 
verkeersprojecten.

2016/649020/2/0200/2MO1809o   45.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

2016142299

- Borgsommen voor fuifbussen worden ingehouden bij schade. 2016/745002/2/0200/2MO1809o  3.000,00 €

Schadevergoedingen/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

2016143449

-  2016/613640/2/0200/MO01   20.000,00 €

Honoraria/vergoedingen/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit
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2016143689

-  2016/610020/2/0200/2MO1809o   500,00 €

Huur van lokalen/Wegen/Sensibilisatie en 
educatieve ondersteuning van verkeer en mobiliteit

274.500,00 € 3.000,00 €

Op eigen initiatief of op specifieke vraag van onze klanten, gebiedsgerichte mobiliteitsvisies, adviezen en actieplannen ontwikkelen 
op basis van een geïntegreerde aanpak mat alle betrokken actoren.

 

2016142302

- cf. mobiliteitscharter: Provincie moet 
gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en 
actieplannen ontwikkelen en streven naar 
duurzame mobiliteitsontwikkeling. 
Geïntegreerde aanpak met andere sectoren, 
ruimtelijke ordening, natuur, 
infrastructuur,... is het uitgangspunt. De 
provincie is trekker van dit 
samenwerkingsverband dat kan opgestart 
worden op eigen initiatief of op verzoek van 
anderen.

2016/613204/2/0200/2MO1202o   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Mobiliteitsstudies 
voor overheden

2016142303

- cf. mobiliteitscharter: Provincie moet 
gebiedsgerichte mobiliteitsvisies en 
actieplannen ontwikkelen en streven naar 
duurzame mobiliteitsontwikkeling. 
Geïntegreerde aanpak met andere sectoren, 
ruimtelijke ordening, natuur, 
infrastructuur,... is het uitgangspunt. De 
provincie is trekker van dit 
samenwerkingsverband dat kan opgestart 
worden op eigen initiatief of op verzoek van 
anderen.
Krediet voor opmaak van en begeleiding in 
uitvoering van practische actieplannen rond 
concrete problematieken.

2016/613204/2/0200/2MO1104o   15.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/
Mobiliteitsactieplannen

2016142465



PROVINCIE LIMBURG Beleidsnota 2016 13-okt.-2015 09:42

Pagina  264 van 277

- 2016/214000/2/0200/2MO1202o   30.000,00 €

Plannen en studies/Wegen/Mobiliteitsstudies voor 
overheden

2016142466

- project vervoersarmoede 2016/214000/2/0200/2MO1104o   20.000,00 €

Plannen en studies/Wegen/Mobiliteitsactieplannen

70.000,00 €

Op basis van een bovenlokale visie en instrumentarium rond trage mobiliteit, de lokale overheden ondersteunen in het tot stand 
brengen en uitvoeren van hun lokaal trage-mobiliteits-beleid.

 

2016150093

-  2016/613204/2/0200/2MO0703j   5.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Wegen/Trage wegenbeleid

2016150095

- Subsidie in het kader van ondersteuning 
gemeenten die werken aan trage-wegenplan 
(cf. nieuwe werking).

2016/649020/2/0200/2MO0703j   20.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en 
openbare besturen/Wegen/Trage wegenbeleid

25.000,00 €

Het financieel en administratief beheer van IVA PLOT.

Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Politieschool.  
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Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de Brandweerschool.  

Kwaliteitsvol onderwijs organiseren in de school voor Geneeskundige hulp  

Het onderwijs in het PLOT aansturen, ondersteunen en faciliteren  

Domein Dommelhof: Realiseren van een infrastructuur voor één-of meerdaagse activiteiten op vlak van cultuur en sport.

Realiseren van de dagelijkse werking, onderhoud en diensten met betrekking tot het garanderen van een toegankelijke belevings- en 
verblijfsinfrastructuur voor culturele en sportieve activiteiten.

 

2016142877
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- Programma:
- theater, licht en geluidstechnieken - 46 
500,00 euro
- machines onderhoud tuin en gebouwen - 35 
000,00
- machines atelier (cultuur en sport)- 20 
000,00 euro
totaal: 101 500,00 euro

2016/230000/3/0701/3CU0304n   101.500,00 €

Installaties, machines en uitrusting - 
gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142879

- Werkingskosten Domein Dommelhof: oa 
administratieve, technische kosten ivm 
maaltijden , ....

2016/610010/3/0701/3CU0304n   100,00 €

Huur van gebouwen/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016142880

-  2016/610300/3/0701/3CU0304n   14.800,00 €

Onderhoud en herstel van gebouwen/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142881

-  2016/610310/3/0701/3CU0304n   1.000,00 €

Bewaking van gebouwen/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142882

-  2016/611300/3/0701/3CU0304n   6.500,00 €

Brandstof voor voertuigen en machines/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142883

- Terugbetaling inkomsten ticketverkoop 
derden.

2016/613002/3/0701/3CU0204n   50.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Cultuurcentrum/Provinciaal centrum voor theater

2016142884
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-  2016/613102/3/0701/3CU0304n   3.850,00 €

Kantoorbenodigdheden/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016142885

-  2016/613103/3/0701/3CU0304n   2.500,00 €

Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en 
abonnementen/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142886

-  2016/613106/3/0701/3CU0304n   73.500,00 €

Technische materialen/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016142887

-  2016/613107/3/0701/3CU0304n   274.000,00 €

Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142888

-  2016/613201/3/0701/3CU0304n   7.900,00 €

Telefonie/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142889

-  2016/613202/3/0701/3CU0304n   4.000,00 €

Kopies/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142890

-  2016/613203/3/0701/3CU0304n   13.900,00 €

Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, 
verzending door derden)/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016142891
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-  2016/613204/3/0701/3CU0304n   24.100,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142892

-  2016/613301/3/0701/3CU0304n   700,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142894

- Werkingskosten voor vergoedingen aan 
lesgevers fitness, sportklassen en 
touwenparcours.

2016/613670/3/0740/3VR0104n   17.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Sport/Dommelhof (sporthal)

2016142895

-  2016/613680/3/0701/3CU0304n   600,00 €

Auteursrechten, intellectuele rechten, sabam, 
reprobel, ed/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142896

-  2016/613803/3/0701/3CU0304n   1.000,00 €

Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, 
personeelsfeest, sportdag, huldiging, ¿)/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142898

-  2016/615100/3/0701/3CU0304n   12.500,00 €

Onderhoudscontracten gebouwen/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142899
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-  2016/615110/3/0701/3CU0304n   7.300,00 €

Onderhoudscontracten installaties, machines en 
uitrusting/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142900

-  2016/615130/3/0701/3CU0304n   13.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142901

-  2016/615142/3/0701/3CU0304n   12.750,00 €

Onderhoudscontracten huisvuilophaling/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142902

-  2016/615200/3/0701/3CU0304n   6.200,00 €

Onderhoud en herstellingen terreinen en gebouwen/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142903

-  2016/615220/3/0701/3CU0304n   16.500,00 €

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en 
uitrusting/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142904

-  2016/615240/3/0701/3CU0304n   3.450,00 €

Onderhoud, toebehoren en herstellingen van rollend 
materieel/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016142905

-  2016/615310/3/0701/3CU0304n   29.500,00 €

Materialen, kleine gereedschappen en 
benodigdheden voor onderhoud/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof
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2016142906

-  2016/615320/3/0701/3CU0304n   1.500,00 €

Materialen catering (niet voeding)/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142907

-  2016/615330/3/0701/3CU0304n   1.800,00 €

Informaticamateriaal/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016142908

-  2016/615340/3/0701/3CU0304n   5.000,00 €

Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142909

-  2016/640000/3/0701/3CU0304n   300,00 €

Belastingen op rollend materieel/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142910

- Inkomsten ticketverkoop voor derden. 2016/700001/3/0701/3CU0204n  50.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Cultuurcentrum/Provinciaal centrum voor theater

2016142911

- Inkomsten ingevolge werking. Betreft oa. verhuur lokalen, verkoop 
drank, maaltijden, overnachtingen....

2016/700001/3/0701/3CU0304n  4.500,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016142912

-  2016/700001/3/0740/3VR0104n  20.000,00 €

Opbrengsten uit toegangs- en inschrijvingsgelden/
Sport/Dommelhof (sporthal)

2016142913
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-  2016/700104/3/0701/3CU0304n  117.500,00 €

Opbrengsten uit verhuur materialen/Cultuurcentrum/
Provinciaal Domein Dommelhof

2016142914

-  2016/700301/3/0701/3CU0304n  18.500,00 €

Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016143390

-  2016/613640/3/0701/CU02   1.500,00 €

Honoraria/vergoedingen/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016143500

-  2016/613401/3/0701/3CU0304n   700,00 €

Huur installaties, machines en uitrusting/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016143501

-  2016/613402/3/0701/3CU0304n   500,00 €

Huur rollend materieel/Cultuurcentrum/Provinciaal 
Domein Dommelhof

2016143502

-  2016/613809/3/0701/3CU0304n   1.000,00 €

Ophalen huisvuil en afvalverwerking/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016143503

-  2016/613670/3/0701/3CU0304n   9.500,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016143504
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-  2016/615230/3/0701/3CU0304n   1.000,00 €

Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en 
- uitrusting/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016143677

-  2016/700206/3/0701/3CU0304n  325.000,00 €

Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016143678

-  2016/700101/3/0701/3CU0304n  7.000,00 €

Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

2016150403

-  2016/613205/3/0701/3CU0304n   500,00 €

Digitale media/Cultuurcentrum/Provinciaal Domein 
Dommelhof

2016150482

-  2016/640300/3/0701/3CU0304n   50,00 €

Andere belastingen en taksen tlv het bestuur/
Cultuurcentrum/Provinciaal Domein Dommelhof

721.500,00 € 542.500,00 €

Geven van impulsen in het kader van de 7 beleidsprioriteiten vernoemd in het bestuursakkoord Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Verlenen van subsidies i.h.k.v. vernieuwende welzijnsprojecten.  

2016143174

- Nominatieve werkingssubsidie voor Lidoa 
voor oppas aan huis bij zieke kinderen met 
een handicap.

2016/649020/3/0909/3SO0801o   15.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen, 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Impulsen welzijn

2016143175
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- 2016/649020/3/0909/3SO0801o   2.500,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen, 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Impulsen welzijn

2016143177

- Vzw Autisme Limburg stimuleert en 
organiseert vrije tijd en andere vormen van 
ondersteuning en bijstand voor personen met 
een autismespectrumstoornis en hun 
omgeving. Met deze subsidie wil Autisme 
Limburg de loonkost van een deeltijdse 
vrijwilligerscoach financieren en haar 
gespecialiseerde werkingen professionele 
ondersteuning bieden. Opzet is een hoge 
kwaliteit behouden, de werking continueren 
en de activiteiten uitbreiden. Autisme 
Limburg is ook een ouder- en 
belangenvereniging en wil met de

2016/649020/3/0909/3SO0801o   30.000,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen, 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Impulsen welzijn

2016143178

- Subsidiereglement voor verenigingen voor 
personen met een auditieve en/of visuele 
handicap (besluit provincieraad 2010-12-15).
Verenigingen voor personen met een 
auditieve en/of visuele handicap moeten de 
inclusie van deze personen met een handicap 
bevorderen op minimum 2 van de volgende 
terreinen: communicatie/sensibilisering/
zelfredzaamheid/belangenbehartiging/
vrijwilligerswerking/sociale en 
administratieve dienstverlening/vorming en 
organisatie van socioculturele initiatieven in 
groepsverban

2016/649020/3/0909/3SO0801o   12.500,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen, 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Impulsen welzijn

2016143179
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- Subsidiereglement regionale 
speelpleinwerkingen voor kinderen en 
jongeren met een handicap (besluit PR 
2009-10-21).
Regionale speelpleinwerkingen voor 
kinderen en jongeren met een handicap 
ontvangen een subsidie o.b.v. hun werking en 
hun bereik. Zij moeten groepsgerichte 
vrijetijdsactiviteiten organiseren tijdens 
schoolvakanties en/of weekends.

2016/649020/3/0909/3SO0801o   46.100,00 €

Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen, 
openbare besturen/Overige verrichtingen inzake 
sociaal beleid/Impulsen welzijn

106.100,00 €

Organiseren strategische adviesfunctie binnen het provinciebestuur om participatie aan het provinciaal beleid te stimuleren.

Realiseren en ondersteunen van de provinciale jeugdraad en het organiseren van participatie van kinderen en jongeren bij de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het provinciaal beleid.

 

2016143207

- Budget bestemd voor kosten (vb. 
vergoedingen, vergaderkosten,...) voor de 
organisatie van inspraak en participatie van 
kinderen en jongeren via adviesraad, 
adviescommissies en overleg.

2016/613204/3/0750/3VR1832n   3.500,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Jeugd/Provinciale 
Jeugdraad

2016143209

-  2016/613301/3/0750/3VR1832n   500,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Jeugd/Provinciale Jeugdraad

2016143211

-  2016/613670/3/0750/3VR1832n   6.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Jeugd/Provinciale Jeugdraad

10.000,00 €

Kaarten en cijfers
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Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij wonen voor doelgroepen.  

2016150162

-  2016/613204/4/0119/2RU2104j   20.000,00 €

Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen 
publicaties, drukwerken)/Overige algemene diensten/
Omgevingsanalyse

2016150165

-  2016/613301/4/0119/2RU2104j   2.000,00 €

Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/
Overige algemene diensten/Omgevingsanalyse

2016150168

-  2016/613670/4/0119/2RU2104j   30.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/Omgevingsanalyse

52.000,00 €

Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en 
dat van lokale besturen en andere actoren.

 

2016150172

- Totaal budget sociale planning wordt 
voorzien voor de interprovinciale werking 
(via Vlaams-Brabant), voor de licentie 
Swing-oline, werking, en aankoop en 
verwerking van Rijksregistergegevens.

2016/613002/4/0119/2RU2604o   42.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/sociale planning

2016150173

-  2016/613670/4/0119/2RU2604o   4.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overige algemene diensten/sociale planning

2016150174
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- 2016/615130/4/0119/2RU2604o   14.000,00 €

Onderhoudscontracten informatica/Overige 
algemene diensten/sociale planning

2016150175

- Krediet wordt voorzien voor de 
interprovinciale sociale kaart (via Oost-
Vlaanderen). Dit bedrag wordt besteed aan 
tewerkstellingskosten van een 
interprovinciale coördinator, werkings- en 
communicatiekosten en ICT-kosten voor 
onderhoud en doorontwikkeling.

2016/613002/4/0119/2RU2504o   30.000,00 €

Administratieve prestaties van derden: tussenkomst 
werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/
Overige algemene diensten/sociale kaart

90.000,00 €

Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector

Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector  

2016150178

- Transitie Limb cult sector 2016/613670/3/0739/3CU2723n   100.000,00 €

Vergoedingen en terugbetaling kosten voor 
optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/
Overig kunst- en cultuurbeleid/Beheer afdeling 
cultuur

100.000,00 €

Totaal : 129.608.597,73 € 124.030.192,37 €
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Doelstelling 5

Totaal hoofdstuk

Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 97.861.352,73 € 119.155.035,37 €

I 20.024.111,00 € 1.113.800,00 €

A 11.723.134,00 € 3.761.357,00 €

Totaal 129.608.597,73 € 124.030.192,37 €

Totalen
Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten

E 97.861.352,73 € 119.155.035,37 €

I 20.024.111,00 € 1.113.800,00 €

A 11.723.134,00 € 3.761.357,00 €

Totaal 129.608.597,73 € 124.030.192,37 €
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