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GEMEENTERAAD 

 
Zitting van  23 september 2019 

 

Aanwezig: Steven Michiels voorzitter 
Karin Derua burgemeester 
Michel Baert, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Remi Serranne
 schepenen 
Bert Meulemans, Maurice Vanmeerbeeck, Eddy Mortier, Ann Sleyp, Ann 
Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid Van Obbergen, 
Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Willy Stroobants, Steven D'hont, Gert 
Verschueren, Marita Palstermans raadsleden 
Patrick Vissers coördinator 
 

Verontschuldigd: Steven Van Loock raadslid 
Johan Smits                                                                                  algemeen directeur 
 
 

 
Openbare zitting 
1. Kennisname tijdelijke verhindering gemeenteraadslid Audrey Bogaerts 
2. Installatie gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging 
3. Bepalen van de rangorde van de gemeenteraadsleden 
4. Notulen vorige zitting 
5. Huishoudelijk reglement handtekening verwerkingsovereenkomsten 
6. Omgevingsanalyse 
7. Principe verwerving perceel Audenhovenlaan 
8. Intentieverklaring betreffende de samenwerking rond noodplanning 
9. Opheffing interlokale vereniging 'Aan de oevers van de Dijle' en goedkeuring subsidieaanvraag 

lokaal woonbeleid 
10. Inventarisatiereglement verwaarloosde woningen en gebouwen 
11. Inventarisatiereglement leegstand van woningen en gebouwen 
12. Ondertekening Vlaams-Brabants Klimaatengagement 
13. Charter bijenvriendelijke gemeente 
14. Overeenkomst provincie fietssnelweg F8 
15. Overeenkomst samenwerking Primus Classic 2019, 2020 en 2021 
16. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 november 2019 
17. Aanpassingen schoolreglement en infobrochure 
18. Aanpassing reglement busvervoer leerlingen 
19. Facultatieve vrije dagen 2019-2020 
20. Convenant toeristische werking 
21. Belastingreglement op de leegstand van woningen en woningen 
22. Verslag afrekening bal 
23. Nominatieve subsidie Damiaanactie 
24. Kennisname verslag cultuurraad 4 maart 2019 
25. Kennisname verslag seniorenraad 24 juni 2019 
26. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 juni 2019 
27. Gebruik chalet Lievekensbossen 
28. Aanpak zwerfvuil 
29. Onderhoud straten en pleinen 
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30. Omgevingsanalyse 
31. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
32. Veilige schoolomgeving 
33. Principebesluit klimaatengagement 
34. Onderhoud voet- en fietspaden 
35. Vernieuwing GECORO 
36. Verkeersleefbaarheidsplan 
37. Opvolging brand Renewi 
38. Verkeerscontrole scholen 
39. Stand van zaken uitvoering oversteekplaatsen en verkeersmaatregelen wijk Laar 
40. Verkeersveiligheid gemeentelijke basisschool 
41. Verkeersveiligheid vrije basisschool Boortmeerbeek 
42. Verkeersveiligheid vrije basisschool Schiplaken 
43. Verkeersveiligheid vrije basisschool Hever 
44. Verkeersveiligheid vrije basisschool Haacht-Station 
45. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
 
Besloten zitting 
46. Vraag adjunct algemeen directeur 
 
Openbare zitting 
 
1. Kennisname tijdelijke verhindering gemeenteraadslid Audrey Bogaerts 
Gelet op artikel 12, 2° van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de mededeling door gemeenteraadslid Audrey Bogaerts van 20 september 2019 dat zij 
ouderschapsverlof wenst te nemen voor de geboorte van een kind; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Kennis te nemen van de verhindering als gemeenteraadslid door Audrey Bogaerts voor de periode 
van 20 september 2019 tot en met 5 december 2019. 
 
2. Installatie gemeenteraadslid: onderzoek geloofsbrieven en eedaflegging 
Gelet op de artikelen 8, 58, 86 en 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011; 
 
Gelet op de artikelen 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11, 12, 14, 49 en 59 van het decreet van 22 december 2017 en 
latere wijzigingen over het lokaal bestuur; 
 
Gelet op omzendbrief KB / ABB 2018 / 3 van 26 oktober 2018 — Start van de lokale en provinciale 
bestuursperiode; 
 
Overwegende dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 door de 
Raad voor Verkiezingsbetwistingen op 5 december 2018 geldig werden verklaard; 
 
Gelet op de kennisname door de gemeenteraad van 23 september 2019 van de verhindering als 
gemeenteraadslid door Audrey Bogaerts voor de periode van 20 september 2019 tot en met 5 
december 2019. 
 
Overwegende dat mevrouw Marita Palstermans als eerste opvolger op de Open Vld-lijst werd 
opgeroepen de eed als gemeenteraadslid af te leggen; 
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Overwegende dat de geloofsbrieven van de verkozenen die opgeroepen is om de eed af te leggen 
tijdig werden ingediend, en dat deze ter inzage werden gelegd conform de decretale bepalingen ter 
zake; 
 
Overwegende dat uit het onderzoek van de ingediende geloofsbrieven blijkt dat de verkozene die 
uitgenodigd wordt heden de eed af te leggen, voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden; 
 
Overwegende dat er geen elementen zijn waaruit zou blijken dat de verkozene zich in een situatie 
van onverenigbaarheid bevindt; 
 
Overwegende dat de verkozene die opgeroepen werd om de eed af te leggen, de volgende eed heeft 
afgelegd in handen van de voorzitter: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te 
komen". 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De geloofsbrieven goed te keuren van mevrouw Marita Palstermans als eerste opvolger op de Open 
Vld-lijst. 
 
art. 2 
Akte te nemen van de eedaflegging in handen van de voorzitter van mevrouw Marita Palstermans als 
gemeenteraadslid. 
 
3. Bepalen van de rangorde van de gemeenteraadsleden 
Gelet op artikel 6 §7 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen met  
betrekking tot de rangorde van de gemeenteraadsleden;  
 
Gelet op de kennisname door de gemeenteraad van 23 september 2019 van de verhindering als 
gemeenteraadslid door Audrey Bogaerts voor de periode van 20 september 2019 tot en met 5 
december 2019; 
 
Gelet op de eedaflegging als gemeenteraadslid door mevrouw Marita Palstermans in de 
gemeenteraad van 23 september 2019;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
De rangorde van de gemeenteraadsleden vast te stellen als volgt: 
 

Nr. Naam en voornaam Hoedanigheid 

1 Michel Baert 1e schepen 

2  Bert Meulemans raadslid 

3 Steven Michiels Voorzitter gemeenteraad 

4 Remi Serranne 5e schepen 

5 Maurice Vanmeerbeeck raadslid 

  6 Karin Derua burgemeester 

7 Hans De Locht 2e schepen 

8 Annick Dekeyser 3e schepen 
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9 Steven Van Loock  raadslid 

10 Eddy Mortier raadslid 

11 Sleyp Ann raadslid 

12 Marita Palstermans raadslid 

13 An Morissens raadslid 

14 Hans Crol raadslid 

15 Wouter Decat raadslid 

16 Rodrigue Bijlsma raadslid 

17 Denis Bosny 4e schepen 

18 Sigrid Van Obbergen raadslid 

19 Marie-Luise Altmutter raadslid 

20 Regina Wolfs raadslid 

21 Willy Stroobants raadslid 

22 Steven D’hont raadslid 

23 Gert Verschueren raadslid 

 
4. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 24 juni 2019 goed. 
 
5. Huishoudelijk reglement handtekening verwerkingsovereenkomsten 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 betreffende het huishoudelijk 
reglement van de gemeenteraad; 
 
Overwegende dat de algemeen directeur de documenten van verwerkingsovereenkomsten bij 
verwerking van persoonsgegevens moet kunnen ondertekenen met de kracht van verbinding voor 
het bestuur; 
 
Overwegende dat deze opdracht buiten de opdrachten van dagelijks personeelsbeheer moet 
beschouwd worden; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad deze opdracht in haar huishoudelijk reglement moet 
formuleren; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen, artikel 279 §6 in 
het bijzonder; 
 
BESLUIT:  
Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te vullen met de bepaling: "De algemeen 
directeur ondertekent namens de gemeente/het OCMW de documenten 'verwerkingsovereenkomst' 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens." 
 
6. Omgevingsanalyse 
Overwegende dat het gemeentebestuur de ruimtelijke knelpunten in de gemeente in kaart wil 
brengen en een omgevingsanalyse en potentiekaart van haar grondgebied wil maken;  
  
Overwegende dat deze analyse moet leiden tot een ontwikkelingsstrategie voor de gemeente 
Boortmeerbeek die het kader vormt voor toekomstige ruimtelijke initiatieven;  
  
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 1 april 2019 met betrekking 
tot de aanstelling van het Atelier Romain bvba, Dendermondsesteenweg 50 te 9000 Gent voor de 
opmaak van de omgevingsanalyse en de ontwikkelingsstrategie van de Boortmeerbeek;  
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Gelet op het advies van de GECORO van 28 mei 2019;  
  
Overwegende dat op 6 juni 2019 over deze omgevingsanalyse een overlegmoment werd 
georganiseerd waarbij de gemeenteraadsleden en leden van het managementteam opmerkingen en 
aanvullingen op deze analyse konden formuleren;  
  
Overwegende dat op 19 juni 2019 over deze omgevingsanalyse een publieksmoment werd 
georganiseerd waarbij de bevolking haar opmerkingen en aanvullingen op deze analyse konden 
formuleren;  
  
Overwegende dat op 2 september 2019 een fractieoverleg werd georganiseerd waarbij de 
verschillende politieke fracties hun opmerkingen en aanvullingen op de ondertussen verder 
uitgewerkte analyse konden formuleren;  
 
Overwegende dat volgend addendum aan het eindrapport over de omgevingsanalyse wordt 
voorgesteld: 
a. Voor de hoofdkern Boortmeerbeek geldt een maximale hoogte van 4 verdiepingen in plaats 
van 5. Voor de andere kernen maximaal 3 verdiepingen. 
b. Met SWAL zal verder nagegaan worden wat de kansen en mogelijkheden zijn om het project 
sociale woningbouw Sijsjeslaan te verplaatsen naar de hoofdkern Boortmeerbeek, dan wel minstens 
een verkleining en gedeeltelijke herplaatsing na te streven. 
c. Een nadere definiëring van het begrip grootschalige intensieve landbouw wordt ontwikkeld 
en ingeschreven. 
d. De status van Hever als “levendige woonkern” wordt nader gedefinieerd of herzien om de 
perceptie en aanvaarding van de omgevingsanalyse door de bevolking te bevorderen. 
e. De omgevingsanalyse maakt integraal deel uit van de algemene beleidsdoelstelling van de 
gemeente om op duurzame wijze, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen en de 
maatregelen in verband met de klimaatproblematiek, de eigen omgeving te ontwikkelen, te beheren 
en te beheersen. 
f. De optimalisatie van de site van het recyclagepark wordt onderzocht in functie van de 
vergelijking van de huidige lopende pistes en de nieuwe aanzet uit de omgevingsanalyse. In het kader 
van de uitbreiding van het recyclagepark wordt onderzocht of een verplaatsing de site van de oude 
serres in Hever (Leuvensesteenweg) mogelijk is. 
g. Buiten de ingekleurde kernzones (donkerrood, donker en licht roze (kaart 2.4 Vertaling van 
de ambities)) worden de bouwrechten zo maximaal mogelijk beperkt in functie van de filosofie van 
de woonparken (maximaal 10 woningen per ha, minimum 10 are per perceel). 
h. Een woonpark is bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard en bijgevolg 
gericht op het rustig verblijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen. 
De nog open gebleven ruimten mogen verder bebouwd worden mits rekening wordt gehouden met 
de bepalingen van artikel 6.1.2.1.4 [“de woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde 
woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan”] 
en met de bestaande bebouwingswijze (oppervlakte van de percelen, bebouwde oppervlakte van 
perceel, bouwtrant, bestaand groen). (...) 
Bouw- en verkavelingsaanvragen moeten met de meeste omzichtigheid worden behandeld. De 
volgende normen moeten derhalve als richtlijn worden genomen: 
 
1. De woningdichtheid, rekening houdend met de toekomstige bebouwing op al de mogelijke loten in 
het betrokken woonpark is gelegen tussen 5 à 10 woningen per ha. De perceelsoppervlakte voor elk 
perceel zal worden afgeleid uit de woningdichtheid (=aantal woningen per ha (-andere functies zoals 
groen) bepaalt de grootte van de percelen, niet de grootte van de percelen het aantal woningen. De 



- 191 - 

grootte kan onderling verschillen.). Als orde van grootte kunnen kaveloppervlakten van 1.000 à 2.000 
m² worden vooropgesteld. Een en ander is afhankelijk van de dichtheid van het bestaande groen. 
2. De bebouwbare oppervlakte mag slechts 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele 
afzonderlijke gebouwen. 
3. De constructie mag maximaal uit twee bouwlagen bestaan en de inwendige verticale verdeling 
moet een verdere splitsing van het perceel uitsluiten. 
4. Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande 
moet bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min 
de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het 
aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
5. Het perceel moet palen aan een voldoende uitgeruste weg.  
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 9 september 2019;  
  
Overwegende het voorstel van de schepen van ruimtelijke ordening Hans De Locht om te bepalen 
dat de administratieve diensten in contacten met derden de omgevingsanalyse als leidraad moeten 
gebruiken in afwachting van een verdere juridische implementatie van de omgevingsanalyse. 
 
Overwegende dat over dit voorstel afzonderlijk werd gestemd met het volgende resultaat: 
21 stemmen ja: Karin Derua, Michel Baert, Hans De Locht, Denis Bosny, Maurice Vanmeerbeeck, 
Marita Palstermans, Ann Sleyp, Ann Morissens, Wouter Decat, Sigrid Van Obbergen, Maria Luise 
Altmutter, Willy Stroobants, Gert Verschueren, Steven Michiels, Remi Serranne, Bert Meulemans, 
Eddy Mortier, Hans Crol, Regina Wolfs, Annick DeKeyser en Steven D'hont 
1 NEEN: Rodrigue Bijlsma  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;  
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het addendum betreffende de wijzigingen en de verduidelijkingen bij de omgevingsanalyse als volgt 
goed te keuren: 
a. Voor de hoofdkern Boortmeerbeek geldt een maximale hoogte van 4 verdiepingen in plaats 
van 5. Voor de andere kernen maximaal 3 verdiepingen. 
b. Met SWAL zal verder nagegaan worden wat de kansen en mogelijkheden zijn om het project 
sociale woningbouw Sijsjeslaan te verplaatsen naar de hoofdkern Boortmeerbeek, dan wel minstens 
een verkleining en gedeeltelijke herplaatsing na te streven. 
c. Een nadere definiëring van het begrip grootschalige intensieve landbouw wordt ontwikkeld 
en ingeschreven. 
d. De status van Hever als “levendige woonkern” wordt nader gedefinieerd of herzien om de 
perceptie en aanvaarding van de omgevingsanalyse door de bevolking te bevorderen. 
e. De omgevingsanalyse maakt integraal deel uit van de algemene beleidsdoelstelling van de 
gemeente om op duurzame wijze, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen en de 
maatregelen in verband met de klimaatproblematiek, de eigen omgeving te ontwikkelen, te beheren 
en te beheersen. 
f. De optimalisatie van de van de site van het recyclagepark wordt onderzocht in functie van de 
vergelijking van de huidige lopende pistes en de nieuwe aanzet uit de omgevingsanalyse. 
g. Buiten de ingekleurde kernzones (donkerrood, donker en licht roze (kaart 2.4 Vertaling van 
de ambities)) worden de bouwrechten zo maximaal mogelijk beperkt in functie van de filosofie van 
de woonparken (maximaal 10 woningen per ha). 
i.  Een woonpark is bedoeld als een woongebied van louter residentiële aard en bijgevolg 
gericht op het rustig verblijven in een homogeen voor het wonen bestemd woongebied in het groen. 
De nog open gebleven ruimten mogen verder bebouwd worden mits rekening wordt gehouden met 
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de bepalingen van artikel 6.1.2.1.4 [“de woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde 
woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs grote oppervlakte beslaan”] 
en met de bestaande bebouwingswijze (oppervlakte van de percelen, bebouwde oppervlakte van 
perceel, bouwtrant, bestaand groen). (...) 
Bouw- en verkavelingsaanvragen moeten met de meeste omzichtigheid worden behandeld. De 
volgende normen moeten derhalve als richtlijn worden genomen: 
 
1. De woningdichtheid, rekening houdend met de toekomstige bebouwing op al de mogelijke loten in 
het betrokken woonpark is gelegen tussen 5 à 10 woningen per ha. De perceelsoppervlakte voor elk 
perceel zal worden afgeleid uit de woningdichtheid (=aantal woningen per ha (-andere functies zoals 
groen) bepaalt de grootte van de percelen, niet de grootte van de percelen het aantal woningen. De 
grootte kan onderling verschillen.). Als orde van grootte kunnen kaveloppervlakten van 1.000 à 2.000 
m² worden vooropgesteld. Een en ander is afhankelijk van de dichtheid van het bestaande groen. 
2. De bebouwbare oppervlakte mag slechts 250 m² bedragen met inbegrip van eventuele 
afzonderlijke gebouwen. 
3. De constructie mag maximaal uit twee bouwlagen bestaan en de inwendige verticale verdeling 
moet een verdere splitsing van het perceel uitsluiten. 
4. Het niet-bebouwbare gedeelte moet aangelegd worden met hoogstammig groen (het bestaande 
moet bewaard worden). Het groen moet aangebracht worden langs alle zijden van het perceel, min 
de nodige toegangen. Slechts 10% van de perceelsoppervlakte mag ingenomen worden voor het 
aanleggen van grasperken, speelruimten, tennisvelden en dergelijke. 
5. Het perceel moet palen aan een voldoende uitgeruste weg.  
 
art. 2  
De omgevingsanalyse, rekening houdende met bovenvermelde wijzigingen en aanvullingen, goed te 
keuren. 
 
art. 3  
Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht de nodige initiatieven te nemen om de 
implementatie van deze omgevingsanalyse zo spoedig als mogelijk te realiseren. 
 
art. 4 
De administratieve diensten de opdracht te geven in contacten met derden de omgevingsanalyse als 
leidraad te gebruiken in afwachting van een verdere juridische implementatie van de 
omgevingsanalyse. 
 
7. Principe verwerving perceel Audenhovenlaan 
Overwegende dat het perceel gelegen langsheen de Molenbeek in de Audenhovenlaan, op plan 
gekend als perceel Boortmeerbeek 1ste afdeling, wijk E, 256 4/7, 15 a, 47a 20 ca groot, te koop 
wordt gesteld; 
 
Overwegende dat het perceel deel uitmaakt van de groene corridor langsheen de Molenbeek 
dewelke het gemeentebestuur wenst te vrijwaren van bebouwing om de natuurwaarden in de 
omgeving op peil te houden; 
 
Overwegende dat het perceel deel uitmaakt van de verkaveling 33FL38 van 23 augustus 1966, 
gewijzigd op 15 april 2013; 
 
Overwegende dat de aankoop van het perceel niet nominatief in het meerjarenplan is opgenomen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 juli 2019 betreffende de 
princiepsbeslissing om aan de gemeenteraad voor te stellen dit perceel te verwerven; 
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Overwegende dat de verkoper in kennis gesteld is van deze intentie; 
 
Gelet op het schattingsverslag van Landmeterbureel Cuyt, Haachtsestraatje 16, 3150 Haacht van 3 
september 2019; 
 
Overwegende dat de nodige financiële middelen in de meerjarenplanning 2019 moeten worden 
opgenomen; 
 
Overwegende het advies van de financieel directeur om de nodige fondsen te voorzien in de 
eerstvolgende budgetwijziging en zo nodig, indien de koop niet voor 1 januari 2020 kan worden 
afgesloten, deze opnieuw te voorzien in de eerstvolgende aanpassing van de meerjarenplanning 
2020-2025;  
 
Gelet op het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 mei 2017; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 betreffende de uitvoering van het 
Vlaams onteigeningsbesluit; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het perceel gelegen langsheen de Molenbeek in de Audenhovenlaan, op plan gekend als perceel 
Boortmeerbeek 1ste afdeling, wijk E, 256 4/7, 15 a 47 a20 ca groot, dat momenteel te koop wordt 
gesteld principieel te verwerven waarbij de maximale prijs vastgesteld wordt op de schattingswaarde 
zoals vastgesteld in het schattingsverslag van 3 september 2019.  
 
art. 2 
De nodige financiële middelen worden voorzien in de eerstvolgende budgetwijziging 2019. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te machtigen het voorstel van aankoop over te maken 
aan de verkoper. 
 
8. Intentieverklaring betreffende de samenwerking rond noodplanning 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de nood- en interventieplannen; 
 
Overwegende dat elke gemeente in het kader van de noodplanning moet beschikken over een 
gemeentelijk coördinatiecomité en een gemeentelijke veiligheidscel; 
 
Overwegende dat de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen reeds geruime tijd 
samenwerken op het vlak van noodplanning; 
 
Overwegende dat het wenselijk is deze samenwerking te formaliseren; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
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De engagements- en intentieverklaring tot samenwerking in het kader van de noodplanning tussen 
de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen goed te keuren. 
 
art. 2 
De gemeenten Haacht en Keerbergen en Interleuven in kennis te stellen van dit besluit. 
 
9. Opheffing interlokale vereniging 'Aan de oevers van de Dijle' en goedkeuring 

subsidieaanvraag lokaal woonbeleid 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende de subsidiëring van 
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid voor de periode 2020-
2025; 
 
Overwegende dat alle intergemeentelijke samenwerkingsprojecten die tot eind 2019 gesubsidieerd 
worden op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 of het Besluit van 
de Vlaamse Regering van 8 juli 2016, een doorstart kunnen maken op basis van het Besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 november 2018; 
 
Gelet op de deelname van de gemeente aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Aan de 
oevers van de Dijle' voor de periode 1 januari 2018 – 31 december 2019; 
 
Overwegende dat het intergemeentelijke samenwerkingsverband 'Aan de oevers van de Dijle' blijft 
bestaan tot 31 december 2019 en na afrekening van de in het laatste projectjaar gemaakte kosten, 
zal vereffend worden volgens de bepalingen van de statuten van de interlokale vereniging; 
 
Overwegende dat de Vlaamse regering de gemeenten met een Vlaamse subsidie wil ondersteunen in 
hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken;  met het oog op de 
realisatie van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid: 

1. De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de 
woonnoden; 

2. De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving; 
3. De gemeente informeert, adviseert en begeleidt inwoners met vragen over wonen; 

 
Overwegende dat het activiteitenpakket van het project minstens de verplichte activiteiten, vermeld 
in het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018, voor de realisatie van de Vlaamse 
beleidsprioriteiten, bevat en dat die verplichte activiteiten in elke deelnemende gemeente van het 
werkingsgebied uitgevoerd moeten worden;  
 
Overwegende dat de deelnemende gemeenten desgewenst ook een aantal aanvullende activiteiten 
kunnen uitvoeren en daar een aanvullende subsidie voor kunnen bekomen;  
 
Overwegende dat de gemeenten bij de uitvoering van het project voor elk van de drie Vlaamse 
beleidsprioriteiten voor het lokaal woonbeleid bijzondere aandacht moeten besteden aan de meest 
woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden en aan transversale en bovenlokale thema's die 
raakpunten hebben met wonen;  
 
Overwegende de principiële goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van 25 
maart 2019 tot deelname aan een intergemeentelijke samenwerking inzake wonen via IGO én de 
goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen van dezelfde datum tot goedkeuring 
van de samenstelling van de intergemeentelijke cluster die zal samenwerken inzake wonen; 
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Overwegende dat subsidieaanvragen uiterlijk op 30 juni 2019 moesten ingediend worden door een 
initiatiefnemer. 
 
Overwegende dat IGO div als dienstverlenende vereniging voldoet aan de bepalingen vermeld in deel 
3, titel 3, van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en bijgevolg als 
initiatiefnemer voor het project kan optreden; 
 
Gelet op zowel lokaal als intergemeentelijk overleg en de verkennende gesprekken met het 
Agentschap Wonen-Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant die plaatsvonden in 2019 met 
betrekking tot de uitwerking van het dossier voor de periode 2020-2025; 
 
Gelet op het voorliggende concrete en definitieve subsidiedossier waarin volgende financiële 
middelen en personeelsinzet voorzien is: 
 

VTE geheel woonproject 3,64 VTE 

VTE per functie Globale coördinatie: 0,13VTE 
Projectcoördinatie: 1,00VTE 
Medewerkers project: 2,51VTE 

  

VTE ingezet in gemeente Boortmeerbeek 0,93VTE 

VTE basispakket 0,74VTE 

VTE aanvullende activiteiten 0,19VTE 

  

Subsidies basispakket (Vlaanderen + 
Provincie*) voor gemeente Boortmeerbeek 

35.516,00 EUR 

Subsidies aanvullende activiteiten 
(Vlaanderen) voor gemeente Boortmeerbeek 

6.228,48 EUR 

Restkost gemeente Boortmeerbeek Restkost basispakket 2020-2022: 22.396,00 EUR 
Restkost basispakket 2023-2025**: 25.331 EUR 
Correctie restkost basispakket*: 3.503,39 EUR 
Restkost aanvullende activiteiten: 6.232,02 EUR 
 
TOTALE RESTKOST GEMEENTE:  32.131,41 EUR 
(35.067,21 EUR vanaf 2023) 
 
*Er wordt uitgegaan van een bijkomende 
bijdrage van 50% vanuit de Provincie voor het 
basispakket. In het vorige subsidiedossier 
bedroeg dit 65%. Gemeenten die deze correctie 
van deze restkost niet wensen te betalen, 
kunnen hier voor opteren. Er zal dan echter in 
de personeelsbezetting moeten gesnoeid 
worden wat de realisatie van de doelstellingen 
(en dus de subsidies van Vlaanderen) onder 
druk kan zetten.  
 
**Vanaf 2023 zakt de subsidie voor de gehele 
cluster met 12.000,00€ per jaar aangezien de 
bonus voor Begijnendijk als nieuwe gemeente 
vanaf dan wegvalt. 
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IGO communiceert na goedkeuring van haar 
begroting een eventuele kostenverhoging voor 
het volgend kalenderjaar. Deze bedraagt 
maximaal 4% van de basisprijs en wordt 
gecumuleerd met eventuele eerdere 
kostenverhogingen. 
 

 
 
Overwegende dat IGO met alle gemeenten die in een woonproject stappen, een ‘nulafspraak’ zal 
maken waarin wordt bepaald dat gelden die niet opgebruikt worden in een kalenderjaar, zullen 
worden teruggestort aan de gemeente; 
 
Overwegende dat een stuurgroep het project begeleidt en ondersteunt en dat in de stuurgroep elke 
deelnemende gemeente vertegenwoordigd is door een gemeenteraadslid of een lid van het college 
van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 22 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 

• vertegenwoordiger:   Michel Baert 17 JA - 4 NEEN - 1 ONGELDIG 
• plaatsvervangend vertegenwoordiger: Karin Derua 18 JA - 3 NEEN - 1 ONGELDIG 

 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 
art. 1  
Akkoord te gaan met het feit dat IGO div optreedt als initiatiefnemer voor het woonproject en het 
indienen van een subsidieaanvraag bij het Agentschap Wonen Vlaanderen tegen uiterlijk 30 juni 
2019. 
 
art. 2  
Zich inhoudelijk en financieel akkoord te verklaren met de voorgelegde subsidieaanvraag. De 
gemeente is bereid om de extra kost die het 50% scenario van de subsidie door de Provincie Vlaams-
Brabant met zich meebrengt, te dragen. Het akkoord met de subsidieaanvraag impliceert een 
akkoord met de inhoud van het BVR Lokaal Woonbeleid van 16 november 2018 en een engagement 
tot het naleven en uitvoeren van de bepalingen ervan; 
 
art. 3  
IGO div aan te duiden als projectuitvoerder en coördinator. 
 
art. 4  
Schepen Michel Baert aan te stellen als lid van de stuurgroep en burgemeester Karin Derua als zijn 
vervanger  en de algemeen directeur als effectief ambtenaar-vertegenwoordig en het diensthoofd 
burgerzaken als plaatsvervangend ambtenaar-vertegenwoordiger van de stuurgroep, telkens tot het 
einde van de lopende legislatuur. 
 
art. 5  
Akkoord te gaan met de ontbinding van de intergemeentelijke vereniging Aan de oevers van de Dijle 
in de eerste jaarhelft van 2020. De ontbinding is een feit van zodra de volledige afrekening voor het 
werkingsjaar 2019 werd afgerond. 
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art. 6  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de verdere uitwerking van dit dossier. 
 
art. 7  
Een afschrift van dit besluit ten laatste op 26 september 2019 aan IGO div over te maken in functie 
van het tijdig kunnen indienen van de bewijsstukken bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen. 
 
10. Inventarisatiereglement verwaarloosde woningen en gebouwen 
 
Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1996, hierna genoemd het Heffingsdecreet en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 29 mei 2017 houdende de goedkeuring van de toetreding van de 
gemeente tot de interlokale vereniging 'Wonen aan de Oevers van de Dijle', vanaf 1 januari 2020 te 
bezien als IGO-DIV-project ‘Wonen aan de Dijle Noord’; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2017 houdende de goedkeuring van de subsidie voor 
IGS-project ‘Wonen aan de oevers van de Dijle’. 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat de verwaarlozing van gebouwen en woningen op het grondgebied van de 
gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering van de leef- en 
woonomgeving tegen te gaan;   
 
Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de gemeente 
aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek 
beschikbare woningen- en gebouwenbestand optimaal benut wordt; 
 
Overwegende dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid te voeren ter bestrijding van leegstand en 
verwaarlozing van woningen en gebouwen, richtend op kwalitatief wonen voor eigenaars, tegengaan 
van speculatie en begeleiding door het woonloket; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Een gemeentelijk inventarisatiereglement verwaarloosde woningen en gebouwen vast te stellen 
waarvan de tekst als volgt luidt: 
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Gemeentelijk inventarisatiereglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen  
 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING 
 
Artikel 1. Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen onder: 
1° Administratieve akte: genummerd document dat opnamedatum, kadastrale gegevens van het 
betreffende pand, de zakelijk gerechtigde(n), de beslissing tot opname en de beroepsmogelijkheid 
omvat;   
2° Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen 
a) een aangetekend schrijven; 
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
3° Bezwaarinstantie: het college van burgemeester en schepenen, met contactgegevens vermeld op 
de gemeentelijke website; 
4° Gebouw: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 2° van het Heffingsdecreet; 
5° Gewestelijke inventarislijst van verwaarloosde gebouwen en/of woningen: de inventarislijst, tot 31 
december 2016 vermeld in artikel 28, §1, eerste lid, 1° van het Heffingsdecreet; 
6° Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen: het register vermeld in artikel 
3, §1 van dit reglement; 
7° Gemeentelijk leegstandsregister van woningen en gebouwen: overeenkomstig het decreet Grond- 
en Pandenbeleid nemen de gemeenten sinds 1 januari 2010 de leegstaande woningen en gebouwen 
op in een gemeentelijk leegstandsregister; 
8° Heffingsdecreet: het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de 
begroting 1996; 
9° Registerbeheerder: met name IGO DIV: de intergemeentelijke administratieve eenheid die 
conform art 2.2.6 §1 tweede lid, van het Grond- en Pandendecreet door de gemeente is belast met 
de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen; 
10° Registratiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw met toepassing van artikel 4 van 
dit reglement in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen is opgenomen; 
11° Technisch verslag: het verslag waarop de bevoegde de vastgestelde zichtbare gebreken van een 
woning of gebouw aanduidt. Het betreft een lijst van gebreken waaraan strafpunten worden 
toegekend;  
12° Verwaarloosde woning of gebouw: een woning of gebouw dat ernstige zichtbare en storende 
gebreken of tekenen van verval vertoont aan dakbedekking of -gebinte, kroonlijst of dakgoten, 
schoorstenen, buitenmuren, voegwerk, buitenschrijnwerk of wanneer het pand niet water- en/of 
winddicht is;  
13° Woning: het onroerend goed vermeld in artikel 24, 5° van het Heffingsdecreet; 
14° Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 
 
HOOFDSTUK 2. REGISTRATIE VAN VERWAARLOOSDE WONINGEN EN GEBOUWEN 
 
Artikel 2. Vaststelling van de verwaarlozing 
§1. De gemeente draagt de opmaak, het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen over aan de dienstverlenende intergemeentelijke vereniging 
IGO DIV. IGO DIV krijgt de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheid en fungeert als 
registerbeheerder.  
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§2. De toestand van verwaarlozing wordt vastgesteld door de registerbeheerder vanop het openbaar 
domein of publiek toegankelijke locaties aan de hand van een technisch verslag. Het technisch 
verslag omvat indicatoren van verwaarlozing, daarbij geldt een gebrek van categorie I voor één punt, 
van categorie II voor drie punten, van categorie III voor negen punten en van categorie IV voor 
vijftien punten. Er is sprake van verwaarlozing als de indicaties een eindscore opleveren van 
minimaal 15 punten. Aan het verslag wordt minstens één foto van de woning of het gebouw 
toegevoegd. 
 
Artikel 3. Gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
De registerbeheerder houdt een gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
bij.  
In dit register worden minimaal de volgende gegevens opgenomen:  
1° het adres van de verwaarloosde woning of het verwaarloosde gebouw;  
2° de kadastrale gegevens van het verwaarloosde pand;  
3° de identiteit en het adres van alle gekende zakelijk gerechtigden;  
4° het nummer en de datum van de administratieve akte;  
5° de toestand van verwaarlozing van de woning of het gebouw, inclusief het technisch verslag;  
 
Artikel 4. Registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen 
§1. De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het 
verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen aan de 
hand van een genummerde administratieve akte, waarbij minstens één foto en het technisch verslag 
gevoegd worden.  
§2. De datum van de administratieve akte geldt als datum van vaststelling van de verwaarlozing en 
geldt als opnamedatum.  
§3. Een woning of gebouw die is opgenomen op het gemeentelijk leegstandsregister kan eveneens 
worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.  
Een woning dat is opgenomen op de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare 
woningen kan eveneens worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen.  
§4. Eens opgenomen in het gemeentelijk register blijft een woning of een gebouw als verwaarloosd 
beschouwd tot het hersteld is of gesloopt is. 
 
Artikel 5. Kennisgeving van de voorgenomen registratie 
Alle zakelijk gerechtigden zoals bekend bij de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de 
Domeinen (FOD AKRED), worden met een beveiligde zending in kennis gesteld van het voornemen 
om de woning of het gebouw op te nemen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen 
en gebouwen. 
Deze kennisgeving bevat: 
1°de genummerde administratieve akte; 
2° het technisch verslag; 
3° informatie over de gevolgen van de registratie, inclusief verwijzing naar dit reglement; 
4° informatie over de bezwaarprocedure tegen de opname in het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen; 
5° informatie over de mogelijkheid tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde 
woningen en gebouwen. 
 
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). ls een 
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan 
zijn verblijfplaats. Als de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend is, dan vindt de 
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte 
betrekking heeft. 
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Artikel 6. Gevolgen van de opname 
§1. De gemeente biedt via registerbeheerder IGO DIV ondersteuning en begeleiding aan de 
eigenaars. 
§2. Bij niet herstel van ernstige schade nadat de woning of het gebouw is opgenomen in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, kan de gemeente volgende acties 
ondernemen: 
- Hoorzitting en opmaken van een afsprakennota; 
- Aanplakking van de inventarisatie en datum aan de gevel van de betreffende woning; 
§3. Voor boven vernoemde acties wordt de technisch adviseur van IGO DIV aangesproken. 
§4. Bij verkoop of overdracht van de woning of het gebouw is het de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar om de nieuwe (kandidaat) eigenaar op de hoogte te brengen dat het pand opgenomen is in 
het gemeentelijk register. De eerstgenoemde is verplicht om de registerbeheerder op de hoogte te 
brengen van de wijziging en om de nodige gegevens door te geven. 
 
Artikel 7. Bezwaar tegen de voorgenomen registratie 
§1. Tegen het voornemen, om een woning of een gebouw op te nemen in het gemeentelijk register 
van verwaarloosde woningen en gebouwen, vermeld in artikel 5, kan de zakelijk gerechtigde bezwaar 
indienen bij de bezwaarinstantie (met name het college van burgemeester en schepenen, wiens 
contactgegevens op de gemeentelijke website worden vermeld). 
Op straffe van nietigheid moet het bezwaarschrift: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 
a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het nummer van de administratieve akte; 
c) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het bezwaarschrift betrekking 
heeft; 
d) de nodige contactgegevens 
4° worden betekend binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat de dag na de betekening van de 
beveiligde zending vermeld in artikel 5. 
§2. Een laattijdig ingediend bezwaar tegen een voorgenomen registratie wordt behandeld als een 
verzoek tot schrapping als vermeld in artikel 7. 
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening 
van het bezwaarschrift. 
§3. De vaststelling van de verwaarlozing kan betwist worden met alle bewijsmiddelen van gemeen 
recht, uitgezonderd de eed. 
§4. Als het bezwaarschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
§5. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van een bezwaarschrift een ontvangstbevestiging, via 
briefwisseling of via e-mail of aan het gemeenteloket. 
§6. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke bezwaarschriften. Het 
onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als 
een onderzoek op stukken niet volstaat wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de 
registerbeheerder. 
§7. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het bezwaar en betekent zijn beslissing met een 
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van orde van negentig dagen, die 
ingaat de dag na de betekening van het bezwaarschrift. 
§8. Wordt het bezwaar ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw niet opgenomen in het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
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Artikel 8. Schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen 
§1. De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het 
gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die bij quotering in het model van 
technisch verslag, vermeld in artikel 2, 15 punten of meer zouden opleveren. De zakelijk gerechtigde 
richt hiertoe een schriftelijk verzoek aan de registerbeheerder. 
 
Op straffe van nietigheid moet dit verzoek: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 
a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft. 
c) de nodige contactgegevens 
Bij betekening per aangetekend schrijven geldt de datum van verzending als datum van de indiening 
van het verzoek tot schrapping uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en 
gebouwen. 
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed. 
§3 Als het verzoek tot schrapping ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
§4. De registerbeheerder stuurt aan de indiener van het verzoek tot schrapping een 
ontvangstbevestiging (via briefwisseling / aan het gemeenteloket / via e-mail). 
§5. De registerbeheerder onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke verzoeken tot schrapping. 
Het onderzoek gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige 
vaststelling. Als een onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door 
de registerbeheerder. 
§6. De registerbeheerder doet uitspraak over het verzoek tot schrapping en betekent zijn beslissing 
met een beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat 
de dag na de betekening van verzoek en geeft kennis hiervan aan het college van burgemeester en 
schepenen. 
Als de betekening vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het 
verzoek tot schrapping geacht te zijn ingewilligd. 
§7. Wordt het verzoek ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De datum van betekening van het 
verzoek tot schrapping geldt als datum van schrapping uit het gemeentelijk register van 
verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
Artikel 9. Beroep tegen weigering tot schrapping 
§1. Tegen de beslissing tot weigering van de schrapping van een woning of gebouw uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen kan de zakelijk gerechtigde beroep 
aantekenen bij de bezwaarinstantie (met name het college van burgemeester en schepenen, wiens 
contactgegevens op de gemeentelijke website worden vermeld).   . 
Op straffe van nietigheid moet dit beroep: 
1° ondertekend en gemotiveerd zijn; 
2° met een beveiligde zending worden ingediend; 
3° minimaal de volgende gegevens bevatten: 
a) de identiteit en het adres van de indiener; 
b) de vermelding van het adres van de woning of het gebouw waarop het verzoek betrekking heeft; 
c) de weigeringsbeslissing; 
d) de nodige contactgegevens 
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4° worden betekend binnen een termijn van 30 dagen die ingaat de dag na de betekening van de 
weigeringsbeslissing. 
§2. De beëindiging van de staat van verwaarlozing kan aangetoond worden met alle bewijsmiddelen 
van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 
§3 Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, tenzij hij 
optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat-stagiair. 
§4. De bezwaarinstantie stuurt aan de indiener van het beroep een ontvangstbevestiging. 
§5. De bezwaarinstantie onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke beroepen. Het onderzoek 
gebeurt op stukken als de feiten vatbaar zijn voor een directe, eenvoudige vaststelling. Als een 
onderzoek op stukken niet volstaat, wordt een feitenonderzoek uitgevoerd door de 
registerbeheerder. 
§6. De bezwaarinstantie doet uitspraak over het beroep en betekent zijn beslissing met een 
beveiligde zending aan de indiener ervan, binnen een termijn van negentig dagen die ingaat de dag 
na de betekening van beroepschrift. 
Als de kennisgeving vermeld in het eerste lid niet is gebeurd binnen de voorziene termijn, wordt het 
beroep geacht te zijn ingewilligd. 
§7. Wordt het beroep ingewilligd, dan wordt de woning of het gebouw geschrapt uit het 
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. 
 
art. 2 
Dit reglement bekend te maken via de gemeentelijke website. 
 
11. Inventarisatiereglement leegstand van woningen en gebouwen 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen: in het bijzonder art. 
40, 41, 56 en 57 bevoegdheden gemeenteraad en college en art. 326 tot en met 341 bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op artikel 170 §4 van de Grondwet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 2.2.6 van het decreet van 27 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het 
Grond- en Pandenbeleid; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad op 29 mei 2017 met betrekking tot de goedkeuring van de 
toetreding van de gemeente tot de interlokale vereniging 'Wonen aan de Oevers van de Dijle'; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 mei 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst met IGO DIV inzake de 
ondersteuning van het lokaal woonbeleid waarin o.a. de opmaak, opbouw, beheer en actualisering 
van het leegstandsregister inbegrepen is; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 25 oktober 2017 met betrekking tot de toekenning van een 
subsidie aan IGS-project 'Wonen aan de Oevers van de Dijle', vanaf 1 januari 2020 te lezen als IGO 
DIV-project ‘Wonen aan de Dijle Noord’. 
 
Overwegende dat het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode de gemeente 
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aanstelt als coördinator en regisseur van het lokale woonbeleid; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare 
woningen- en gebouwenbestand optimaal benut wordt; 
 
Overwegende dat op basis van het Grond- en Pandendecreet gemeenten een register van 
leegstaande woningen en gebouwen kunnen bijhouden; 
 
Overwegende dat de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente moet 
voorkomen en bestreden worden; 
 
Overwegende dat een gemeentelijk reglement dient aangenomen te worden waarin de indicaties 
van leegstand en de procedure tot vaststelling van de leegstand worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een effect zal 
hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook 
daadwerkelijk leidt tot een belasting; 
 
Overwegende de vrijstellingen van de opname in het leegstandsregister en/of belasting die in dit 
reglement zijn opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de 
gemeente; 
 
Overwegende de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het inventarisatie- en belastingreglement op leegstand goed te keuren, waarvan de tekst 
als volgt luidt: 
  
Hoofdstuk 1: Inventarisatie leegstaande gebouwen en woningen 
 
Artikel 1: Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van dit reglement gelden onder meer de begripsomschrijvingen van artikel 1.2 
van het decreet van 27 maart 2009 en latere wijzigingen betreffende het grond- en pandenbeleid, 
dat in dit reglement ‘het Grond- en Pandendecreet’ wordt genoemd. 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
1. IGO DIV: de intergemeentelijke administratieve eenheid die conform art 2.2.6 §1 tweede lid, van 
het Grond- en Pandendecreet door de gemeente is belast met de opmaak, de opbouw, het beheer 
en de actualisering van het leegstandsregister; 
2. beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen, met contactgegevens vermeld op 
de gemeentelijke website; 
3. beveiligde zending: 
a) een aangetekend schrijven; 
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs; 
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van 
kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld; 
4. gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, 
met uitsluiting van bedrijfsruimten, vermeld in artikel 2.1° van het decreet van 19 april 1995 
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van 
bedrijfsruimten; 
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5. leegstaand gebouw: gebouw waarvan meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet 
overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend gedurende een periode van ten 
minste twaalf opeenvolgende maanden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met woningen 
die deel uitmaken van het gebouw. 
De functie van het gebouw is deze die overeenkomt met een voor het gebouw of voor gedeelten 
daarvan afgeleverde of gedane stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning of melding in 
de zin van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met latere wijzigingen, of 
milieuvergunning of melding in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning, met latere wijzigingen. Bij een gebouw waarvoor geen vergunning of melding 
voorhanden is of waarvan de functie niet duidelijk uit een vergunning of melding blijkt, wordt deze 
functie afgeleid uit het gewoonlijk gebruik van het gebouw voorafgaand aan het vermoeden van 
leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden. 
Een gebouw dat in hoofdzaak gediend heeft voor een economische activiteit, vermeld in artikel 2.2° 
van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, wordt niet beschouwd als leegstaand zolang de 
oorspronkelijke beoefenaar van deze activiteit een gedeelte van het gebouw bewoont en dat 
gedeelte niet afsplitsbaar is. Een gedeelte is eerst afsplitsbaar indien het na sloping van de overige 
gedeelten kan worden beschouwd als een afzonderlijke woning die voldoet aan de bouwfysische 
vereisten. 
6. Leegstaande woning: woning die gedurende een periode van ten minste twaalf opeenvolgende 
maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met: 
a) hetzij de woonfunctie; 
b) hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet 
occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt; 
7. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld 
in artikel 2.2.6 van het Grond- en Pandendecreet; 
8. Administratieve akte: genummerd document dat inventarisatiedatum, kadastrale gegevens van 
het leegstaande gebouw of woning, de zakelijk gerechtigden, de beslissing tot opname in het 
leegstandsregister en de beroepsmogelijkheid tot opname in het leegstandsregister omvat; 
9. Opnamedatum: de datum waarop het gebouw of de woning voor de eerste maal in het 
leegstandsregister wordt opgenomen; 
10. Verjaardag: het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf maanden vanaf 
de opnamedatum, zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt; 
11. Woning: een goed, vermeld in artikel 2 §1 eerste lid 31°, van de Vlaamse Wooncode (elk 
onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of 
alleenstaande); 
12. Zakelijk gerechtigde: de houder van één van de volgende zakelijke rechten: 
a) de volle eigendom; 
b) het recht van opstal of van erfpacht; 
c) het vruchtgebruik. 
 
Artikel 2: Leegstandsregister 
§1. IGO DIV houdt een leegstandsregister bij. 
In het register worden de volgende gegevens opgenomen: 
1. het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
2. de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
3. het nummer en de datum van de administratieve akte. 
§2. IGO DIV wordt belast wordt met volgende taken: 
• de opsporing en vaststelling van leegstand: vermoedenslijst trekken uit het 
bevolkingsregister, uitzuiveren van deze lijst, uiterlijke schouwing, opstellen beschrijvend verslag en 
fotodossier, opvragen gegevens nutsbedrijven; 
• opmaak en ondertekening van de administratieve akte; 
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• de kennisgeving van de beslissing tot opname aan de zakelijk gerechtigde; 
• de opname van woningen/gebouwen in het leegstandsregister; 
• de beoordeling van de verzoeken tot schrapping uit het leegstandsregister; 
• de schrapping van woningen/gebouwen uit het leegstandsregister. 
§3. Het college van burgemeester en schepenen blijft exclusief bevoegd voor de beroepen die 
betekend worden tegen de procedure van opname in het leegstandsregister en de beslissingen 
inzake het toekennen van vrijstellingen met betrekking tot de gemeentelijke leegstandsheffing. 
§4. Een nieuw gebouw of een nieuwe woning wordt als een leegstaand gebouw of een 
leegstaande woning beschouwd indien dat gebouw of die woning binnen zeven jaar na de 
afgifte van een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning in laatste 
administratieve aanleg niet aangewend wordt overeenkomstig zijn functie; 
§5. Een gebouw dat of een woning die is geïnventariseerd als verwaarloosd, kan eveneens worden 
opgenomen in het leegstandsregister, en omgekeerd. 
§6. Een woning die geïnventariseerd is als ongeschikt en/of onbewoonbaar, wordt niet 
opgenomen in het leegstandsregister. 
 
Artikel 3: Wijze van opname 
§1. IGO DIV bezit de onderzoeks-, controle- en vaststellingsbevoegdheden, vermeld in 
artikel 6 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. 
§2. Een leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het 
leegstandsregister aan de hand van een genummerde administratieve akte, waarbij één of 
meerdere foto’s en een beschrijvend verslag, met vermelding van de indicaties die de 
leegstand staven, gevoegd worden. De datum van de administratieve akte geldt als de datum 
van de vaststelling van de leegstand en geldt als opnamedatum. 
§3. De leegstand wordt beoordeeld op basis van één of meerdere objectieve indicaties zoals 
vermeld in de volgende (niet limitatieve) lijst: 
• het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning 
of van een aangifte als tweede verblijf; 
• het oneigenlijk gebruik als tweede verblijf 
• het langer dan 2 jaar aanbieden van het gebouw of van de woning als “te huur” of “te 
koop”; 
• het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen; 
• een volle brievenbus gedurende lange tijd; 
• een slecht onderhouden omgeving, ernstig vervuild glas- / buitenschrijnwerk, 
verwaarloosde tuin (lang gras, onverzorgd, ….); 
• rolluiken die langdurig neergelaten zijn; 
• de onmogelijkheid om het gebouw of de woning te betreden, bijvoorbeeld door een 
geblokkeerde of verzegelde toegang; 
• een dermate laag verbruik van de nutsvoorziening dat een gebruik overeenkomstig de 
functie van het gebouw of een gebruik als woning kan worden uitgesloten; 
• de (aanvraag om) vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; 
• getuigenissen: verklaringen van omwonende(n), postbode, wijkagent; 
• het niet of gedeeltelijk niet bemeubeld zijn van het gebouw of de woning; 
het ontbreken van een vestigings- of ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van 
ondernemingen; 
• het ontbreken van een neergelegde jaarrekening x-1 in het jaar x van de feitelijke 
opname van de onderneming die gevestigd is op het adres van het te inventariseren 
pand; 
• het vaststellen van een dermate lage economische activiteit voor de handelsfunctie van 
het gebouw; 
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• het vermoeden van het gebruik van de woning als domiciliewoning; 
• andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het 
verslag dat bij de akte wordt gevoegd. 
Ondanks inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning, kan leegstand worden 
vastgesteld aan de hand van de overige indicaties hierboven beschreven. Als uit de feitelijke 
indicaties niet onmiddellijk kan worden vastgesteld dat de leegstand al minimaal twaalf 
opeenvolgende maanden aanhoudt, voert IGO DIV een tweede controle uit. 
 
 
Artikel 4: Kennisgeving van de opname in het leegstandsregister 
De zakelijk gerechtigde(n) wordt/worden per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing 
tot opname in het leegstandsregister. De kennisgeving bevat: 
• De administratieve akte met inbegrip van het beschrijvend verslag. 
• Het reglement inzake de opmaak van het leegstandsregister en de belasting op leegstaande 
gebouwen en woningen. 
De beveiligde zending wordt gericht aan de woonplaats van de zakelijk gerechtigde(n). Is een 
woonplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan wordt de beveiligde zending gericht aan 
zijn verblijfplaats. Is de verblijfplaats van een zakelijk gerechtigde niet gekend, dan vindt de 
betekening plaats aan het adres van de woning of het gebouw waarop de administratieve akte 
betrekking heeft. 
 
Artikel 5: Beroep tegen de opname in het leegstandsregister of een schrapping uit het 
leegstandsregister 
§1. Binnen een termijn van dertig dagen, ingaand de dag na de kennisgeving van de opname 
vermeld in artikel 4, kan de zakelijk gerechtigde bij de beroepsinstantie, het college van 
burgemeester en schepenen, beroep indienen tegen de beslissing tot opname in het 
leegstandsregister. Het beroep wordt ingediend per beveiligde zending. Het beroepschrift 
moet ondertekend zijn en moet minimaal volgende gegevens bevatten: 
• de identiteit en het adres van de indiener; 
• de nodige contactgegevens; 
• het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop 
het beroepschrift betrekking heeft; 
• de bewijsstukken die aantonen dat de opname van het gebouw of de woning in het 
leegstandsregister ten onrechte is gebeurd. De vaststelling van de leegstand kan betwist 
worden met alle bewijsmiddelen van gemeen recht, uitgezonderd de eed; 
Als datum van indiening van het beroepschrift wordt de datum van de beveiligde zending 
gehanteerd. 
Als het beroepschrift ingediend wordt door een persoon die optreedt namens de zakelijk 
gerechtigde, voegt hij bij het dossier een schriftelijke machtiging tot vertegenwoordiging, 
tenzij hij optreedt als raadsman die ingeschreven is aan de balie als advocaat of als advocaat stagiair. 
§2. Zolang de indieningstermijn van dertig dagen niet verstreken is, kan een nieuw of aangepast 
beroepschrift ingediend worden, waarbij het eerdere beroepschrift als ingetrokken wordt 
beschouwd. 
§3. Van het beroepschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen 
na ontvangst ervan, via briefwisseling of via e-mail of aan het gemeenteloket. 
§4. Het beroepschrift is alleen onontvankelijk: 
• als het te laat is ingediend, of, 
• als het niet is ingediend overeenkomstig de bepalingen in paragraaf 1., of, 
• als het beroepschrift niet uitgaat van een zakelijk gerechtigde. 
§5. Als het beroepschrift onontvankelijk is, deelt de beroepsinstantie dit onverwijld mee aan de 
indiener. 
§6. Het college van burgemeester en schepenen onderzoekt de gegrondheid van de ontvankelijke 
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beroepschriften op stukken als de feiten vatbaar zijn voor directe, eenvoudige vaststelling of 
met een onderzoek ter plaatse, dat uitgevoerd wordt door IGO DIV. Het beroep wordt geacht 
ongegrond te zijn als de toegang tot een gebouw of een woning geweigerd of verhinderd wordt voor 
het onderzoek ter plaatse. 
§7. De beroepsinstantie doet uitspraak over het beroep binnen een termijn van negentig dagen, 
die ingaat op de dag na de ontvangst van het beroepschrift. De beroepsinstantie stelt de 
indiener per beveiligde zending in kennis van de uitspraak. 
Als de beroepsinstantie het beroep gegrond acht of nalaat binnen bovengenoemde termijn 
kennis te geven van de beslissing, kunnen de eerder gedane vaststellingen geen aanleiding 
geven tot een nieuwe beslissing tot opname. 
§8. Als de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt, of het beroep 
van de zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond verklaard wordt, wordt het gebouw 
of de woning in het leegstandsregister opgenomen vanaf de datum van de vaststelling van de 
leegstand. 
 
Artikel 6: Schrapping uit het leegstandsregister 
§1. IGO DIV schrapt het gebouw of de woning uit het leegstandsregister als deze volledig 
is gesloopt en alle puin van het perceel is verwijderd. Als datum van schrapping geldt de datum 
van ontvangst van het verzoek tot schrapping. 
§2. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 
de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend 
wordt in overeenstemming met de functie. 
De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de functie. Het 
effectief gebruik moet bewezen worden door o.a. de inschrijving in de bevolkingsregisters 
en/of na een onderzoek ter plaatse. 
Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat 
meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie, vermeld in 
artikel 1. 6° aangewend wordt gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende 
maanden. De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig de 
functie. De administratie stelt deze aanwending vast via administratieve data en/of 
desgevallend na een onderzoek ter plaatse. 
§3. Voor de schrapping richt de zakelijk gerechtigde een ondertekend en gemotiveerd verzoek aan 
IGO DIV via beveiligde zending. Dit verzoek bevat: 
• de identiteit en het adres van de indiener, 
• de nodige contactgegevens; 
• het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop 
het verzoek betrekking heeft, 
• de bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning geschrapt mag worden uit het 
leegstandsregister. 
Als datum van het verzoek wordt de datum van de beveiligde zending gehanteerd. 
IGO DIV neemt een beslissing binnen een termijn van negentig dagen na de ontvangst 
van het verzoek en stelt de verzoeker schriftelijk in kennis van haar beslissing. IGO DIV geeft tevens 
kennis hiervan aan het college van burgemeester en schepenen. 
§4. Tegen de beslissing over het verzoek tot schrapping kan de zakelijk gerechtigde beroep 
aantekenen volgens de procedure, vermeld in artikel 5. 
 
Hoofdstuk 2: De belasting 
Artikel 7. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in 
het leegstandsregister. 
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat een gebouw of een woning 
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gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister. 
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting 
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
 
Artikel 8. Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op het leegstaande gebouw of de 
leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum. 
§2. Als er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld, dat wil zeggen dat het volledige bedrag van de belasting bij één 
van hen kan worden opgeëist. 
§3. Bij overdracht van het zakelijk recht, moeten de overdrager en de notaris de verkrijger in 
kennis stellen van de opname van het pand in het leegstandsregister. Daarnaast moet de 
overdrager van het zakelijk recht de gemeente per beveiligde zending een kopie van de 
notariële akte bezorgen, en dit binnen één maand na het verlijden van deze akte. 
De kopie bevat minstens de volgende gegevens: 
1. het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
2. de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
3. de identiteit, het (de) adres(sen), het eigendomsdeel en de aard van het zakelijk recht van 
de overdragende en verkrijgende zakelijk gerechtigde(n); 
4. de datum van de notariële akte, de naam en standplaats van de notaris 
Als de overdrager van het zakelijk recht nalaat deze kennisgeving te doen, wordt hij, in 
afwijking van §1 als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting na de 
overdracht. 
 
Artikel 9. Tarief van de belasting 
§1. Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.500,00 EUR voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een tweede termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.700,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een derde termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.900,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een vierde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende 
maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 2.100,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
 
Artikel 10. Vrijstellingen 
§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending gericht aan 
het college van burgemeester en schepenen. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te 
maken van een vrijstelling als vermeld in §3 (persoonsgebonden vrijstellingen) of §4 
(objectgebonden vrijstellingen), dient hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan IGO DIV. 
§2. De vrijstelling dient te worden aangevraagd voor het verstrijken van de eerste of een volgende 
termijn van twaalf maanden na de opnamedatum. Een vrijstelling kan worden toegekend 
vanaf de datum van aanvraag, tenzij anders aangegeven. Eens de verjaardag van de 
opnamedatum is verlopen, kan IGO DIV overgaan tot het invorderen van de belasting. 
In dit stadium kan voor de voorbije termijn geen vrijstelling meer worden aangevraagd, maar 
kan er enkel nog bezwaar worden ingediend overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 
13. 
§3. Van de belasting zijn vrijgesteld (persoonsgebonden vrijstellingen): 
1. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 
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gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar vanaf de 
opnamedatum, tenzij de gerechtelijke beslissing eerder wordt opgeheven; 
2. de belastingplichtige die, met betrekking tot geen enkele andere woning dan de 
leegstaande woning een zakelijk recht heeft en minder dan twee jaar houder is van het 
zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt drie jaar volgend op de datum van de akte van 
overdracht van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet indien het gaat om 
overdrachten aan: 
- vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 
- vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is; 
3. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs wordt 
geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingplichtige verblijft, met 
dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in 
de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd met 12 
maanden. Voor de verlening van de vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een 
aanvraag conform artikel 10 § 1-2; 
4. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum 1 jaar) werd opgenomen 
in een psychiatrische instelling. Het bewijs van het langdurige verblijf wordt geleverd 
door de instelling waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze 
vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in de psychiatrische 
instelling. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd met 12 maanden. Voor de 
verlening van de vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een aanvraag conform 
artikel 10 § 1-2; 
§4. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning (objectgebonden vrijstellingen): 
1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan en de leegstand hiervan het directe gevolg is; 
2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is 
vastgesteld; 
3. vernield of zwaar beschadigd werd ten gevolge van een brand, ontploffing of een andere 
ramp veroorzaakt door natuurlijke elementen, voor zover kan worden aangetoond dat 
dit de rechtstreekse oorzaak is van de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor een periode 
van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 
4. een beschermd monument is waarvoor een renovatiepremiedossier werd ingediend. 
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar waarin het dossier wordt ingediend tot en 
met het aanslagjaar waarin het dossier wordt beëindigd; 
5. gerenoveerd of gesloopt wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt 
voor een periode van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. Een verlenging van deze 
vrijstelling met een periode van 12 maanden is éénmaal mogelijk, mits indienen van een 
renovatiedossier zoals in 6° omschreven. De werkzaamheden moeten van die aard zijn 
dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden. Er 
kan maar eenmalig beroep gedaan worden op deze vrijstelling door eenzelfde zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde woning of gebouw. De aanvrager geeft toelating om de 
woning of het gebouw en de geplande en uitgevoerde werken te controleren; 
6. gerenoveerd wordt zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is 
vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat 
minstens volgende elementen bevat: 
a) een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te 
renoveren gedeelte; 
b) een plan of tekening en enkele foto’s van de toestand na renovatie als deze 
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verschillend is van a; 
c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig/omgevingsvergunningplichtige werken 
die worden uitgevoerd; 
d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes, facturen, bestekken van de uit te 
voeren en reeds uitgevoerde werken; 
e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. 
f) een akkoord van de mede-zakelijk gerechtigden (indien van toepassing) 
De werkzaamheden moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de 
werken niet in gebruik kan genomen worden. Het renovatiedossier wordt ingediend bij 
de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. De belastingplichtigen worden er schriftelijk 
van verwittigd of het renovatiedossier volledig is bevonden en de vrijstelling toegekend 
wordt. De zakelijk gerechtigde geeft toestemming om de werken ter plaatse te 
controleren. Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren 
wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om één jaar te duren 
en/of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de 
Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van één jaar volgend op de 
startdatum van de werken en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens één 
jaar. Een eerste en tweede verlenging dient te worden aangevraagd voor het verstrijken 
van de lopende vrijstelling. 
7. wordt ingehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale 
woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, § 2 van de Vlaamse Wooncode. Deze 
vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid van verlenging met 2 jaar 
indien wordt aangetoond dat er hiertoe een noodzaak bestaat op grond van hun 
specifieke doelstellingen, hun publiekrechtelijke aard, de beslissingsbevoegdheden van 
deze organen en/of indien de woning of het gebouw deel uitmaakt van een project dat 
werd aangemeld bij de VMSW en dat besproken werd tijdens een bijeenkomst van het 
lokaal woonoverleg van de gemeente; 
8. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale 
woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de 
Vlaamse Wooncode en waarvoor de renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden gestart zijn. 
9. het voorwerp uitmaakt van een contract van huurcompensatie dat door de zakelijk 
gerechtigde(n) werd afgesloten met een erkend sociaal verhuurkantoor in de loop van 
het aanslagjaar. Daarmee stelt de belastingplichtige de woning ter beschikking van een 
specifieke doelgroep die een woning kan huren van een Sociaal Verhuurkantoor. Zo 
draagt hij bij tot de realisatie van een bijkomend betaalbaar woonaanbod voor de 
doelgroep; 
§ 5. De belastingplichtige kan terzelfdertijd slechts eenmaal voor één enkele woning één van de in 
artikel 10, §3 van dit reglement vermelde vrijstellingen aanvragen; 
§ 6. Uitsluitend de onder artikel 10, § 3 en § 4 genoemde vrijstellingen, worden toegepast; 
§ 7. De onder §3 en §4 genoemde vrijstellingen hebben geen invloed op de opname van het 
gebouw of de woning in het leegstandsregister: de anciënniteit van opname blijft doorlopen 
tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg 
te vallen, de belasting zal worden berekend op basis van de opnamedatum; 
§ 8. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn en er aan één van de zakelijk gerechtigden een 
vrijstelling wordt verleend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben 
deze anderen hiertoe geen aanvraag ingediend; 
§ 9. Vrijstellingen die binnen een kader van een vorig reglement werden toegekend, blijven geldig. 
De belastingplichtige die namens een vorig gemeentelijk belastingreglement geen vrijstelling 
kon aanvragen, maar die wel voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan alsnog een 
vrijstelling aanvragen. 
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Artikel 11. Inkohiering 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen en dit ten laatste op 30 juni van het jaar 
volgend op het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. 
 
Artikel 12. Betalingstermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 13. Bezwaar 
De belastingplichtige kan per beveiligde zending bezwaar indienen tegen de aanslag bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend zijn en minimaal de volgende gegevens bevatten: 
- de identiteit en het adres van de indiener; 
- de nodige contactgegevens; 
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop 
het bezwaarschrift betrekking heeft; 
- de bewijsstukken die aantonen waarom de aanslag ten onrechte is gebeurd. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden 
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
ontvangst ervan. 
 
Artikel 14. Toepasselijke regelgeving 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9 bis, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van 
dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 15. Kennisgeving toezicht 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door artikels 248 e.v. van 
het gewijzigde gemeentedecreet. 
 
Artikel 16. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 
 
Artikel 17. Bekendmaking 
Dit reglement zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke webapplicatie. 
 
12. Ondertekening Vlaams-Brabants Klimaatengagement 
Gelet op het Klimaatakkoord, in 2015 onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties 
afgesloten en ondertekend in Parijs; 
 
Gelet op het klimaatbeleid van de Europese Unie, waarbij: 

• maatregelen genomen moeten worden om de temperatuurstijging in vergelijking met de 
pre-industriële niveaus tot 2°C te beperken 

• de emissie van broeikasgassen met 40% moet verminderd worden tegen 2030 (mitigatie); 
• de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten bewaakt worden en 

aanpassingen aan deze gevolgen moeten onderzocht worden (adaptatie); 
• in 2050 80 tot 95% minder broeikasgassen uitgestoten moeten worden in vergelijking met 

1990; 
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Gelet op het ontwerp Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP); 
 
Gelet op het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020, het ontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-
2030 en het Vlaams Energiebeleidsplan 2021-2030; 
 
Gelet op het provinciaal klimaatbeleidsplan 2040, waarin gesteld wordt dat de provincie Vlaams-
Brabant samen met gemeenten, bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers wil evolueren 
naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040; 
 
Gelet op de beleidsverklaring van de provincie Vlaams-Brabant 2019-2024, waarin gesteld wordt dat 
de provincie de transitie richting klimaatneutrale provincie onverminderd verderzet en hiervoor de 
lokale besturen zal blijven aanzetten en stimuleren tot het samen behalen van die doelstellingen;  
 
Gelet op de erkenning door de Europese Commissie van de provincie Vlaams-Brabant en de 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Haviland en Interleuven als Territoriaal Coördinator 
van het Burgemeestersconvenant; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek in 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 
(CoM2020) ondertekende, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-
uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011), en dat de gemeente Boortmeerbeek in 2016 een 
klimaatactieplan (SEAP) opmaakte in het kader van het CoM2020; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek zich ook tijdens deze legislatuur wil blijven inzetten 
voor een ambitieus gemeentelijk klimaatbeleid; 
 
Overwegende dat lokale initiatieven kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de 
broeikasgasuitstoot en de klimaatverandering; 
 
Overwegende dat de provincie streeft naar klimaatneutraliteit en zal samenwerken met Haviland, 
Interleuven en de gemeente Boortmeerbeek om te komen tot de realisatie van effectieve en 
efficiënte acties om de klimaatdoelstellingen te bereiken en hiervoor ondersteuning zal bieden;  
 
Overwegende dat het Vlaams-Brabants klimaatengagement een vrijwillige engagementsverklaring is 
die geen verdere juridische of financiële verplichtingen met zich mee brengt;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De gemeenteraad machtigt de burgemeester om het Vlaams-Brabants Klimaatengagement tijdens 
een gezamenlijk officieel ondertekeningsmoment op 18 oktober 2019 in Leuven te ondertekenen.  
 
art. 2 
 De gemeente Boortmeerbeek engageert zich door het ondertekenen van deze verklaring om samen 
met de provincie Vlaams-Brabant, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Haviland en 
Interleuven en de andere lokale besturen van Vlaams-Brabant te werken aan een sterk en 
doorgedreven klimaatbeleid.  
 
13. Charter bijenvriendelijke gemeente 
Overwegende dat bijen van cruciaal belang zijn voor de mens, want dat de land- en tuinbouw voor 
een belangrijk deel (35 % wereldvoedselproductie) aangewezen zijn op natuurlijke bestuiving. Het 



- 213 - 

gaat hierbij om de honingbij en de hommel die samen tussen de 80 en 90% van alle bestuiving in de 
land- en tuinbouw verzorgen. Maar ook de inzet van solitaire bijen wint de laatste jaren aan belang; 
 
Overwegende dat bijen daarnaast belangrijk zijn voor de voortplanting van inheemse planten, 
waardoor ze bijdragen aan de biodiversiteit; 
 
Overwegende dat bijen daarenboven wereldwijd 1.383.000 ton honing produceren en dus een zeer 
belangrijke economische en ecologische functie vervullen; 
 
Overwegende dat bijen ook een waarschuwende functie hebben en dat de bijensterfte die er nu 
heerst ons waarschuwt dat we beter met ons leefmilieu moeten omgaan; 
 
Overwegende dat de bijensector in Vlaanderen, maar ook elders in Europa en in de wereld sterk 
onder druk staat door de uitzonderlijke bijensterfte van de afgelopen jaren en ook wilde bijen in 
sommige gebieden nog nauwelijks te vinden zijn; 
 
Overwegende dat een combinatie van diverse factoren aan de basis van het probleem ligt en dat 
wetenschappers in Vlaanderen twee factoren noemen die er bovenuit springen: enerzijds de 
verminderde aanwezigheid van geschikt voedsel voor de bijen, voornamelijk door een 
verminderde biodiversiteit, en anderzijds de besmetting met de varroamijt, een schadelijke parasiet; 
 
Overwegende dat bijen voldoende nectar en stuifmeel in hun directe leefomgeving moeten vinden 
en dat hedendaagse akkers en weiden echter weinig tot geen bloemen bevatten; 
 
Overwegende dat pesticiden op de derde plaats komen als oorzaak van massale bijensterfte. Vooral 
de nieuwste generatie pesticiden van de familie van de neonicotinoïden blijkt zeer schadelijk; 
Overwegende dat het hoog tijd is dat op alle niveaus in de samenleving gehandeld wordt in het 
belang van de bijen, zowel bij het beheer van natuurreservaten als bij de aanleg van 
industriegebieden; 
 
Overwegende dat lokale besturen hierin een zeer belangrijke rol kunnen spelen om al de biotopen in 
de gemeente te verrijken en bij-vriendelijk te beheren. Door sensibiliseringsacties kan zowel de 
individuele burger, landbouwer, groendienst, industrie als natuurbeweging betrokken worden om 
samen van de gemeente een bij-vriendelijke omgeving te maken; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek in 2014 het Burgemeestersconvenant 2020 
(CoM2020) ondertekende, waarbij ze zich engageerde tot een besparing van 20% op hun CO2-
uitstoot tegen 2020 (referentiejaar 2011), en dat de gemeente Boortmeerbeek in 2016 een 
klimaatactieplan (SEAP) opmaakte in het kader van het CoM2020.  
 
Overwegende dat biodiversiteit en natuurlijke ecosystemen een belangrijke rol spelen in de hele 
klimaatproblematiek. Ze maken mensen, planten en dieren veerkrachtiger zodat ze zich beter 
kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Hoe groter de verscheidenheid van dieren en planten, 
hoe meer ecosystemen de schokken van de klimaatveranderingen zullen overleven. 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 maart 2019 om het 
charter over het bijenproject te ondertekenen, desgevallend de gemeenteraad daartoe uit te 
nodigen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen 26 augustus 2019 om deel te 
nemen aan dit project bijenvriendelijke gemeente van Interleuven; 
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Gelet op het positieve advies van de MAR van 5 september 2019; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Het charter 'Bij-vriendelijke gemeente' te ondertekenen. 
 
art. 2 
In samenwerking met lokale imkers, Natuurpunt, de MAR, IGO, het Regionaal Landschap Dijleland, 
Interleuven en zo mogelijk vertegenwoordigers van de landbouwgemeenschap, scholen, 
jeugdbewegingen, KMO’s en bedrijventerreinen en eventuele andere geïnteresseerde verenigingen 
of inwoners met expertise een stuurgroep op te richten. 
Deze stuurgroep zal een actieplan opmaken dat minstens enkele punten van elk van volgende 3 
thema's behandeld: 

1. Zorgen voor een stuifmeelrijke omgeving op alle openbare plaatsen. 
a. Percelen in kaart brengen (drachtplantenkaart) om zo stuifmeelwoestijnen te voorkomen 

en aanplantingplan maken dat rekening houdt met een plantenassortiment met 
verscheidenheid in bloeitijden, meerjarige bloeiers en aanplanting van bomen met hoge 
nectarwaarden bv. linde, tamme kastanje. 

b. Niet maaien of gefaseerd maaien van eind april tot begin september, zodat bijen in het 
hele seizoen voldoende voedsel kunnen vinden en evt. inzaaien met drachtplanten ‘Actie 
Bloemende Bermen’. 

c. Richt her en der ‘insectenreservaatjes’ in. De grootste bijenrijkdom is te vinden in 
bloemenrijke gebieden met een mozaïekpatroon van kleine, verschillende leefgebiedjes. 
Bijentuinen kunnen op alle mogelijke plaatsen en manieren ingericht worden. 

d. Nulgebruik van pesticiden. 
e. Alle betrokken medewerkers van de Groendienst informeren over het charter 

bijvriendelijke gemeente en motiveren om er actief aan deel te nemen. 
2. Sensibiliseren van de burger 

a. Bekendmaking van het charter ‘Bij-vriendelijke gemeente’. Inwoners oproepen en 
stimuleren om zelf mee te doen, om hun tuin insectenvriendelijk in te richten, o.a. bij-
vriendelijke aanplantingen en een bijenkastje of bijenhotel. 

b. Acties rond bijenhotels, bloemenzaad van drachtplanten verdelen. 
c. Aanmoedigen van ecologische tuinieren, met o.a. gebruik van groenbemesters: mosterd, 

phacelia, koolzaad, … 
d. Gebruik van bestrijdingsmiddelen afraden en resten naar KGA brengen. 
e. Gemeentelijke informatieve bijenkasten plaatsen onder beheer van de lokale 

imkervereniging, imkercursussen en infosessies in scholen promoten, … 
3. Sensibilisering landbouw en industrie 

a. Bedrijven aanzetten tot het voorzien van stroken met wilde bloemen of 
bloemenmengsels specifiek voor bijen en andere insecten, kleine braakliggende stukjes 
kunnen bij-vriendelijk worden aangelegd, bloeiende bodembedekkers als nateelt zaaien 
…. 

b. Behoud hagen en houtkanten en ploeg niet tot tegen beek of perceelsrand. 
c. Sluit een beheerovereenkomst af met VLM voor het beheer van natuurlijke 

perceelsranden of houtkanten en doe hier meer dan het verplichte minimum. 
d. Stimuleer biologische landbouw. 
e. Geef landbouwers tips voor pesticidenreductie. 
f. Bedrijfsterreinen met aandacht voor drachtplanten. 
g. Actie organiseren rond de meest bijvriendelijke en bloemrijke onderneming en 

landbouwbedrijf. 
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14. Overeenkomst provincie fietssnelweg F8 
Overwegende dat fietssnelwegen mobiliteitsproducten zijn die zowel voor de provincie als de 
gemeenten een belangrijk instrument zijn in het bewerkstelligen van een modal shift;  
 
Overwegende dat de fietssnelweg F8 over het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek loopt; 
 
Overwegende dat de partijen een betere leesbaarheid en herkenbaarheid van de fietssnelwegen in 
het algemeen en de fietssnelweg F8 in het bijzonder nastreven;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Met de provincie Vlaams-Brabant een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten betreffende het 
verbeteren en de herkenbaarheid van de fietssnelweg F8 (Leuven - Mechelen) waarvan de tekst als 
volgt luidt: 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET VERBETEREN VAN DE LEESBAARHEID EN 
HERKENBAARHEID VAN DE FIETSSNELWEG F8 (LEUVEN - MECHELEN)  

  
TUSSEN ENERZIJDS : de provincie Vlaams-Brabant, gevestigd te Provincieplein 1, 3010 Leuven,   
en vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden Tom DEHAENE, gedeputeerde-
verslaggever voor mobiliteit, en Hilde TORFS, directeur ruimte, in uitvoering van het besluit van de 
deputatie van  (datum provincie),  
  
hierna genoemd ‘de Provincie' ;  
  
EN ANDERZIJDS:  de gemeente Boortmeerbeek, gevestigd te Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek,  
met KBO-nummer 0207.516.751, en vertegenwoordigd door Karin DERUA, burgemeester en Johan 
SMITS, algemeen directeur,  
  
hierna genoemd ‘de Gemeente’,   
  
hierna gezamenlijk ‘de Partijen’ genoemd;  
  
OM DEZE REDENEN WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT :  
 
ARTIKEL 1. VOORWERP EN DOELSTELLING VAN DEZE OVEREENKOMST.  
Deze overeenkomst regelt de wederzijdse verbintenissen tussen de provincie en de gemeente met 
betrekking tot het grondgebied van de gemeente inzake:   
1° het plaatsen van signalisatie, bewegwijzering en leesbaarheidselementen op de F8 en 
aantakkende en tijdelijke alternatieve verbindingen zoals geïdentificeerd in een leesbaarheidsplan 
zoals bedoeld in artikel 2.1, 1°.   
Informatie over de algemene principes rond de realisatie van leesbaarheid en herkenbaarheid op een 
fietssnelweg worden in bijlage bij deze overeenkomst opgenomen;   
2° het beheer, onderhoud en vervangen van de bewegwijzering en leesbaarheidselementen op en in 
de omgeving van de F8.   
 
ART. 2. VERBINTENISSEN VAN DE PROVINCIE.   
2.1 ALGEMENE VERBINTENISSEN.  
De provincie verbindt er zich toe om:  
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1° een leesbaarheidsplan uit te werken voor de F8. Dit plan bestaat uit een overzichtskaart van de F8 
en aantakkende fietsverbindingen met detaillering van de locatie en de specificaties van de te 
plaatsen signalisatie, bewegwijzering en leesbaarheidselementen. Dit plan wordt al dan niet 
gefaseerd opgemaakt in samenspraak met de gemeente en al dan niet gefaseerd ter goedkeuring 
voorgelegd aan de gemeente;   
2° alle signalisatie, bewegwijzering en leesbaarhei dselementen aan te kopen en te plaatsen volgens 
het in 1° bedoelde leesbaarheidsplan;   
3° de kosten voor eventuele aanleg en aansluiting v an leesbaarheidselementen op het 
elektriciteitsnet zoals aangeduid op het leesbaarheidsplan te betalen;   
4° de volledige aanneming der werken op zich te nem en (met inbegrip van leiding en toezicht).  
 
2.2 VERBINTENISSEN INZAKE VERDERE STUDIE.  
De provincie verbindt er zich toe om in de nabije toekomst verdere optimalisaties aan het traject en 
kruispunten te (laten) onderzoeken en hiervoor de nodige budgetten te voorzien.  
 
2.3 VERBINTENISSEN INZAKE ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN.  
De provincie verbindt er zich toe om:  
1° een initiatief te nemen om de gemeentes en DVW s amen te brengen rond onderhoud, ijs- en 
sneeuwbestrijding op de jaagpaden;  
    
2° tot aan de definitieve oplevering van de bewegwijzering en de leesbaarheidselementen in te staan 
voor het herstellen of vervangen van verdwenen of beschadigde elementen;  
3° na de definitieve oplevering:  
a) aan de gemeente de service aan te bieden om verdwenen of beschadigde bewegwijzering en 
leesbaarheidselementen die binnen deze samenwerkingsovereenkomst geplaatst werden (met 
uitzondering van de wegcodeborden, zie art. 3.3, 4°, c), te vervangen door een nieuw element te 
bestellen en te laten leveren bij de gemeente. De provincie draagt de lever- en materiaalkosten van 
deze elementen;   
b) mee in te staan voor de inhoudelijke correctheid en goede staat van de specifieke 
leesbaarheidselementen die als dusdanig expliciet worden aangeduid in het leesbaarheidsplan;  
c) voor wat betreft de specifieke leesbaarheidselementen die als dusdanig expliciet worden 
aangeduid in het leesbaarheidsplan zelf de nodige aanpassingen, verwijderingen, vervangingen of 
vernieuwingen ten laste te nemen en te laten uitvoeren.   
 
ART. 3. VERBINTENISSEN IN HOOFDE VAN DE GEMEENTE.  
3.1. ALGEMENE VERBINTENISSEN.  
De gemeente verbindt er zich toe om:  
1° het leesbaarheidsplan na te kijken en desgevallend goed te keuren;   
2° in haar hoedanigheid van wegbeheerder en na goed keuring van het leesbaarheidsplan haar 
toestemming te verlenen voor het plaatsen van alle signalisatie, bewegwijzering en 
leesbaarheidselementen op haar grondgebied zoals vermeld in het leesbaarheidsplan;  
3° al het nodige te doen om de fietssnelweg in het beleid van de gemeente te aanzien als een 
volwaardig mobiliteitsproduct ten behoeve van pendelverkeer met de fiets.   
4° ervoor te zorgen dat de fietssnelweg op ieder moment comfortabel befietsbaar en toegankelijk is. 
Dit houdt ook in dat er bij werken aan de route bewegwijzerde fietsomleidingen of voorzieningen 
voor fietsers worden voorzien;  
 5° haar verplichtingen na te komen inzake het waarborgen van een veilig en vlot verkeer op de op 
haar grondgebied lopende wegen;  
6° speed pedelecs (e-fietsen met maximale snelheid tot 45 km per uur)  toe te laten op de route.   
7° de provincie zo snel mogelijk op de hoogte te st ellen van werken of veranderingen aan de 
fietssnelweg of in de nabije omgeving ervan zodat de provincie kan nagaan of het aangewezen is om 
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in functie van leesbaarheid, herkenbaarheid of een andere verbetering van de fietssnelweg 
initiatieven te nemen.  
8° haar medewerking te verlenen aan initiatieven om het mobiliteitsproduct te evalueren, 
verbeteren of te promoten t.o.v. bedrijven, burgers,…  
9° de nodige aanvullende reglementen te voorzien, indien dit voor bepaalde ingrepen voorzien in het 
leesbaarheidsplan noodzakelijk zou zijn.   
 
3.2. VERBINTENISSEN INZAKE ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN.  
De gemeente verbindt er zich toe om:  
1° vanaf de plaatsing er alles aan te doen om de signalisatie, bewegwijzering en 
leesbaarheidselementen in goede staat te behouden, de nodige onderhoudswerken uit te voeren 
teneinde de zichtbaarheid van de bewegwijzering en leesbaarheidselementen te garanderen;   
2° de kosten verbonden aan de verlichting en elektriciteitsvoorziening van de 
leesbaarheidselementen op zich te nemen, onverminderd deze vermeld onder artikel 2.1, 3°;  
3° tot aan de definitieve oplevering problemen te melden aan de provincie via 
fiets@vlaamsbrabant.be;   
4° na de definitieve oplevering:  
a) vernielde of verdwenen bewegwijzering en leesbaarheidselementen binnen een redelijke termijn 
na de vaststelling van het probleem te vervangen/vernieuwen door, bij de provincie, een nieuw bord 
of leesbaarheidselementen te bestellen, dat vervolgens geleverd wordt bij de gemeente en door de 
gemeente opnieuw geplaatst wordt.   
b) De provincie op eenvoudige vraag toestemming te geven om specifieke leesbaarheidselementen 
die als dusdanig expliciet vermeld worden in het leesbaarheidsplan, te herstellen, te onderhouden of 
te vervangen/vernieuwen.   
c) vernielde of verdwenen wegcodesignalisatie zelf, op eigen kosten, te vervangen/vernieuwen 
.   
ART. 4. BEPALINGEN INZAKE EIGENDOM.  
De geplaatste bewegwijzering en leesbaarheidselementen worden vanaf plaatsing door incorporatie 
eigendom van de gemeente.   
 
ART. 5.  
BEPALINGEN INZAKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN.   
§ 1. De provincie neemt de kosten ten laste voortvloeiend uit de verbintenissen opgenomen in art. 2. 
Deze kosten worden door de provincie rechtstreeks betaald aan de leverancier, aannemer of 
uitvoerder.  
§ 2. De gemeente neemt de kosten ten laste voortvloeiend uit de verbintenissen opgenomen in art. 
3.  
 
ART. 6. COMMUNICATIE EN PUBLICITEIT.  
§ 1. De gemeente vermeldt het logo van de provincie:  
1. op iedere informatiedrager over deze overeenkomst. Een informatiedrager kan bijvoorbeeld zijn: 
een advertentie, een audiovisuele boodschap, een affiche, een brochure, een website...;  
2. in iedere correspondentie over deze overeenkomst.   
Bij het logo wordt een passend bijschrift geplaatst waarmee wordt verwezen naar de provincie.  
§ 2. Het logo is eigendom van de provincie. Het is wettelijk beschermd door het auteursrecht. 
Onverminderd § 1, is elk ander gebruik van het logo van de provincie verboden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de provincie.  
 
ART. 7. INWERKINGTREDING, DUUR EN EINDE VAN DEZE OVEREENKOMST.  
§ 1. Deze overeenkomst gaat in op 1 oktober 2019 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.  
§ 2. Deze overeenkomst kan in onderling akkoord te allen tijde worden beëindigd.   
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§ 3. Deze overeenkomst kan door elke partij éénzijdig opgezegd worden via aangetekend schrijven 
mits naleving van een opzegtermijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum van verzending. De 
poststempel geldt als bewijs van de datum van verzending.  
 
ART. 8. GESCHILLENREGELING.  
§ 1. Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.  
§ 2. Voor de geschillen tussen de contracterende partijen met betrekking tot deze overeenkomst, zijn 
uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.  
§ 3. De partijen bezorgen elkaar alle inlichtingen die nodig of nuttig zijn in het kader van eventuele 
gerechtelijke procedures met derden.  
§ 4. Aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, worden door beide partijen gelijk  
verdeeld. Indien de aansprakelijkheid aan één partij is toe te wijzen, vrijwaart deze de andere 
partijen.   
 
ART. 9. BIJLAGEN.  
Volgende bijlagen worden bij deze overeenkomst gevoegd en maken er integraal deel van uit:  
1. Informatiedocument met de algemene principes voor de realisatie van leesbaarheid en 
herkenbaarheid op hun fietssnelweg en hun bijhorende bewegwijzering en leesbaarheidselementen, 
opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.  
2. Signalisatieplannen van de F8, opgenomen in bijlage 2, 3 en 4 bij dit besluit.  
 
art. 2 
Dit besluit kenbaar te maken via de website. 
 
15. Overeenkomst samenwerking Primus Classic 2019, 2020 en 2021 
Overwegende dat op 16 september 2017 door de Wielervrienden Kampenhout de 6e Primus Classic 
werd georganiseerd;  
  
Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist;  
  
Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat 
bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente;  
  
Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 7.500,00 EUR voorzien zijn op het 
exploitatiebudget 2017 op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 ;  
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Met het oog op de organisatie van de wielerwedstrijd 'Primus Classic' Impanis - Van Petegem met de 
vzw Impanis - Van Petegem, Waversesteenweg 126, 3360 Bierbeek een overeenkomst af te sluiten, 
waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

Overeenkomst 
 
Tussen 
 
Impanis - Van Petegem vereniging zonder winstoogmerk, met maatschappelijke zetel te 3360 
Bierbeek, Waversesteenweg 126, KBO n° 834.300.859, vertegenwoordigd door de heer Peter Van 
Petegem, hierna genoemd 'organisator' 
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en 
 
gemeente Boortmeerbeek, gevestigd te 3190 Boortmeerbeek, Pastorijstraat 2, vertegenwoordigd 
door mevrouw Karin Derua, burgemeester, en de heer Johan Smits, algemeen directeur, hierna 
genoemd 'sponsor' 
 
Overwegende dat: 

1. Organisator eigenaar is van de rechten en promoter is van de 'Primus Classic' Impanis - Van 
Petegem (verder 'de wedstrijd'). 

2. De sponsor zich een voldoende beeld heeft kunnen vormen van de wedstrijd en de 
sponsoringsmogelijkheden. 

3. De sponsor bereid is de organisator financieel, materieel en/of organisatorisch te steunen 
tegen de voorwaarden zoals in deze overeenkomst omschreven. 

 
is overeengekomen wat volgt: 
 
artikel 1 - financiële inbreng van de sponsor 
Sponsor engageert er zich toe om de volgende financiële inbreng te garanderen aan de organisator: 
- financiële inbrengen van xxx EUR in  de vorm van een toekenning. 
 
artikel 2 - materiële inbreng van de sponsor 
Sponsor engageert er zich toe om de volgende materiële inbreng te garanderen aan de organisator: 
gedeeltelijke ondersteuning bij opbouw van de aankomstzone in en rond de brouwerij van Haacht. 
 
artikel 3 - duur en tijdsperiode 
De overeenkomst is van toepassing op de wedstrijd voor het kalenderjaar 2019, 2020 en 2021. 
 
artikel 4 - return voor de sponsor 
Sponsor heeft recht op de hospitality-return voorzien in de bijlage. 
 
Sponsor verkrijgt de communicatiereturn voorzien in  de bijlage. 
 
Aanmaak en levering van borden, logo's, clichés, enz. zijn ten laste van de sponsor. De door de 
organisator opgelegde formaten, stijlen en media moeten gerespecteerd worden. In dit verband 
dienen volgende termijnen gerespecteerd te worden: 

• Logo te bezorgen aan organisator voor 01/06 van ieder jaar 
• Promotiemateriaal aan organisator ten minste 10 dagen voor wedstrijddatum. 

 
artikel 5 - recht van gebruik logo en naam van de wedstrijd 
Organisator biedt aan de sponsor het recht het logo van de wedstrijd te gebruiken, voor de 
betrokken periode, binnen communicatie rond de wedstrijd. Elk gebruik dient voorafgaand 
voorgelegd te worden aan en goedgekeurd door de organisator, welke laatste zijn goedkeuring niet 
zal weigeren op onredelijke gronden. 
 
artikel 6 - exclusiviteit 
Organisator biedt aan de sponsor geen enkele exclusiviteit aan, tenzij voorzien in de bijlage. 
 
artikel 7 - divers 
Beide partijen komen overeen dat enkel via schriftelijk akkoord kan worden afgeweken van 
onderhavige overeenkomst, en dit zowel op initiatief van organisator als van de sponsor. Beide 
partijen komen eveneens overeen dat eventuele voorstellen tot wijzigingen, voorafgaand aan een 
schriftelijk akkoord, onmiddellijk mondeling worden meegedeeld aan de andere partij. 
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Ingeval van overmacht, in het bijzonder de mogelijkheid dat de wedstrijd dient geannuleerd te 
worden ingevolge het weer, een verbod van overheidswege of anderszins, dan kan de sponsor geen 
aanspraak maken op terugbetaling van reeds betaalde bedragen in het desbetreffende jaar. 
Wanneer de organisator beslist dat de wedstrijd geen doorgang kan vinden, dan de sponsor op niet 
meer aanspraak maken dan terugbetaling van reeds betaalde bedragen in het desbetreffende jaar. 
 
Organisator is niet aansprakelijk voor wijzigingen aan het concept van de wedstrijd (datum, 
categorie, plaats,...). 
 
Deze overeenkomst wordt uitdrukkelijk beperkt tot haar voorwerp en verleent geen andere rechten 
dan hierin vervat. Sponsor zal in het bijzonder rekening moeten houden met de rechten van de 
deelnemers en ploegen, waaronder hun beeld- en naamrechten. 
 
Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Voor alle geschillen in verband met de 
uitvoering, de interpretatie of de geldigheid van onderhavige overeenkomst zijn alleen de 
rechtbanken van Brussel bevoegd. 
 
Bijlage aan sponsoringsovereenkomst: 
 
Tussen Impanis - Van Petegem vzw en gemeente Boortmeerbeek 
 
Overeengekomen  afspraken: 
50 % van het sponsorbudget wordt aangewend voor volgende publicitaire return: 

• Logovermelding op website en drukwerken 
• Visibiliteit ter plaatse, start en aankomst door middel van spandoeken en borden, etc. 
• Nationale en regionale aankondigingsadvertenties in Het Nieuwsblad; 
• Mogelijkheid tot brengen van eigen wagen in wedstrijdcaravaan; 
• Uitnodiging persconferentie in feestzaal Brouwerij Haacht. 

 
50 % van sponsorbudget kan omgezet worden in VIP arrangementen volgens de gangbare prijzen. 
Sponsor dient tenminste voor 01/09 haar keuze bekend te maken aan organisator. 
 
Voor concretisering van alle afspraken qua visibiliteit op wedstrijddag wordt vergadering met alle 
sponsoren voorzien op zelfde dag als persconferentie in burelen Brouwerij Haacht. Bovendien 
verleent de sponsor alle mogelijke technische en logistieke ondersteuning voor, tijdens en na de 
wedstrijd. 
 
art. 2 
Dit engagement wel te verbinden aan het afsluiten met de organisatoren van een 
duurzaamheidscharter en vraagt het college van burgemeester en schepenen hiertoe de nodige 
stappen te zetten. 
 
art. 3 
De uitgaven, voortvloeiend uit deze overeenkomst, te betalen van actie nr. 007.002.001.004 en 
registratiesleutel 0740/64930000 van het exploitatiebudget.  
 
16. EcoWerf - mandatering buitengewone algemene vergadering 20 november 2019 
Gelet op de deelname van de gemeente in de opdrachthoudende vereniging EcoWerf, 
Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant; 
 
Gelet op de gecoördineerde statuten van EcoWerf, zoals goedgekeurd door de buitengewone 
algemene vergadering van 21 november 2018 (Belgisch Staatsblad van 27 december 2018); 
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Gelet op de brief van 9 januari 2019 ter aanvulling van de uitnodiging met een extra agendapunt (5. 
Benoeming van de leden van het algemeen comité) en de bijbehorende bijlagen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2019 met betrekking tot de aanstelling van 
burgemeester Karin Derua en raadslid Maurice Vanmeerbeeck als respectievelijk vaste 
vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van EcoWerf, en dat tot het 
einde van de bestuursperiode; 
 
Overwegende dat de agenda van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf van 20 
november 2019 de volgende punten bevat: 

1. Samenstelling van het bureau 
2. Statutenwijziging 
3. Diversen 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1  
Burgemeester Karin Derua, effectief vertegenwoordiger in de algemene vergadering en raadslid 
Maurice Vanmeerbeeck, plaatsvervanger in de algemene vergadering, te mandateren om alle 
agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf, Intergemeentelijk 
milieubedrijf Oost-Brabant van 20 november 2019 goed te keuren. 
 
art. 2  
Een afschrijft van dit besluit te verzenden aan de betrokkenen en aan EcoWerf, ter attentie van 
mevrouw Gerda Bleus, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven. 
 
art. 3 
Deze beslissing is onderworpen aan de toepassingen van het bestuurlijk toezicht zoals blijkt uit arikel 
330 e.v. van het decreet lokaal bestuur. 
 
17. Aanpassingen schoolreglement en infobrochure 
Gelet op de artikel 41, 2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de artikelen 11ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37 van het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997 zoals het laatst gewijzigd bij het Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016;  
  
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende 
overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering;  
  
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;  
  
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement;  
  
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs;  
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Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;  
  
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;  
  
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;  
  
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 september 2018 en latere aanvullingen aan 
actualisatie toe is;  
  
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen 
worden opgenomen in de infobrochure;  
  
Gelet op het model van schoolreglement van het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap;  
  
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art.1                      
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 september 2018 en latere aanvullingen wordt 
opgeheven. 
 
art. 2                     
Het aangepaste schoolreglement voor het gewoon basisonderwijs goed te keuren waarvan de tekst 
als volgt luidt: 
 

Schoolreglement gemeentelijke basisschool 
 
Hoofdstuk 1    Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1  
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de 
school/het schoolbestuur anderzijds. 
 
Artikel 2 
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de 
school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 
Het schoolreglement wordt door de school voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling 
schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen 
(schoolwebsite, e-mail, …) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement 
informeert de school de ouders schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de 
ouders dit wensen. De ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met 
de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 
31 augustus van het lopende schooljaar. De ouders kunnen aan school ook een papieren versie van 
het schoolreglement vragen. 
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Artikel 3 
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de 
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 
 
Artikel 4 
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 
 
1°  Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd 
ontvangstbewijs. 
  
2°   Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die 
plaatsvinden buiten de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
 
3°   Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur 
samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan 
een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 
 
4°  Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
 
5°  Regelmatige leerling: 
 
- voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af; 
- is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 
ziekenhuisschool (type 5); 
- is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid 
of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd). 
 
6°  Toelatingsvoorwaarden: 
 
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar 
oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij/zij in het 
basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart.  
    
Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het 
lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door 
de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die 
periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
 
Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad zijn 
toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs.  
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste 
schooldag van september of de inschrijving. 
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Uitzonderingen: 
 
- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt hier. 
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de eerste 
schooldag van september of de inschrijving. 
- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.  
                          
7°  Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode 
eenzelfde opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 
 
8°  Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   
minderjarige onder hun bewaring hebben. 
 
9°  Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een 
schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 
 
10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding 
staat van de directeur. 
 
11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de school van de 
gemeente, nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester 
en schepenen bevoegd. 
 
12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en eventueel personen 
van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 
 
13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen 
die vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 
 
14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met 
uitzondering van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 
 
Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 
 
Artikel 5 
§ 1  Oudercontacten 
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen 
op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. De ouder(s) woont (wonen) de 
oudercontacten bij. 
 
De concrete data staan op de schoolwebsite en worden meegedeeld per brief en per e-mail. 
 
§ 2 Voldoende aanwezigheid 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 
 
§ 3  Deelnemen aan individuele begeleiding 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan 
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken 
met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 
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§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren. Ouders ondersteunen de initiatieven 
en de maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te 
werken. 
 
Hoofdstuk 3  Sponsoring 
  
Artikel 6 
§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 
ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur 
ter beschikking worden gesteld. 
  
§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, 
kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 
  
§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks 
tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van 
facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad. 
  
§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie 
of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging. 
  
§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
  
§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 
ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
 
Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing  
  
Artikel 7 
  
§ 1  Kosteloos 
  
Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Het schoolbestuur vraagt geen 
bijdrage voor onderwijs- gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een 
ontwikkelingsdoel na te streven. De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze 
blijven eigendom van de school.  
 
Lijst met materialen  Voorbeelden 
  
bewegingsmateriaal  ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 
constructiemateriaal karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 

bouwdozen, … 
handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software   
ICT-materiaal   computers inclusief internet, tv, radio, telefoon,… 
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informatiebronnen (verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
documentatiecentrum, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

kinderliteratuur   prentenboeken, (voor)leesboeken,  kinderromans, poëzie, strips, … 
knutselmateriaal  lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 
leer- en ontwikkelingsmateriaal spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspellen, materiaal voor 
socio-emotionele ontwikkeling, … 
meetmateriaal lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en 

digitaal), thermometer, weegschaal, … 
multimediamateriaal  allerlei audiovisuele toestellen, fototoestel, dvd-speler, … 
muziekinstrumenten  trommels, fluiten, … 
planningsmateriaal  schoolagenda, kalender, dagindeling, … 
schrijfgerief   potlood, pen, … 
tekengerief   stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 
atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine  
  
§ 2 Scherpe maximumfactuur 
Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen. Dit gebeurt steeds na overleg met de 
schoolraad. 
  
Het gaat over volgende bijdragen : 
- de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 
toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 
- de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 
- de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 
- de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-
murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 
vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 
- de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
- de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 
- ….. 
 
Maximumbijdrage per schooljaar : 
kleuters  : 45 euro 
leerling lager onderwijs : 90 euro 
De school vraagt een bijdrage voor:  
• Deelname sportactiviteiten zoals Rollebolle, Kronkeldiedoe, sportdag, …: ± € 3 
• Musea en culturele workshops: ± € 9 
• Leeruitstappen: diverse deelnameprijzen al naargelang de bestemming tussen ± € 5 en € 19 
 
§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 
  
Deze bijdrage mag maximaal 440 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 
 
§ 4 Bijdrageregeling 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 
1. deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Moev = Stichting Vlaamse Schoolsport); 
2. buitenschoolse opvang; 
3. maaltijden; 
4. nieuwjaarsbrieven; 
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5. klasfoto’s; 
6. steunacties; 
7. ….. 
 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten 
niet in haar activiteiten en lessen. 
  
§ 5 Basisuitrusting 
De basisuitrusting valt ten laste van de ouders (bijv. boekentas, pennenzak, zwemgerief, fluovestje, 
fietshelm, brooddoos, drinkbus, turnzakje,…) 
 
§ 6 Betalingen 
De betalingen gebeuren per overschrijving. 
 
Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 
 
Artikel 8  
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten 
de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  
  
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze 
deel uitmaken van het leerprogramma. 
  
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
  
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten 
van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
  
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze 
leerlingen voorziet de school een aangepast programma.  
  
Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
  
  
Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie  en schoolloopbaan  
 
Artikel 9 Huiswerk 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Zie ook apart document Huiswerkbeleid. 
  
Artikel 10 Agenda   
In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift. 
In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda, waarin de taken en lessen van de 
leerlingen genoteerd worden evenals eventuele mededelingen. 
   
Artikel 11 Evaluatie en rapport  
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt 
ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar. Het rapport kan door de ouders eveneens 
geraadpleegd worden op ‘Schoolware’ (een beveiligde website die toegankelijk is voor ouders). 
  
Artikel 12 Schoolloopbaan  
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§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de 
leerling de eindbeslissing inzake: 
  
 - de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting 
bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB;  
 - een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen 
van de klassenraad en het CLB; 
- het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt vóór 1 
januari van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies 
van de klassenraad en advies van het CLB.  
 
§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht 
van de ouders. 
 
§ 3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven 
of versnellen van de leerling.  
  
Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  
  
Artikel 13 Afwezigheden 
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk 
voor een vlotte schoolloopbaan. 
  
§ 1 Kleuteronderwijs 
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters. Afwezigheden worden per e-mail, 
telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de school. 
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels 
van het lager onderwijs. 
  
§ 2 Lager onderwijs 
  
1° Afwezigheid wegens ziekte: 
a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (voor maximum drie 
opeenvolgende kalenderdagen). Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De 
verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum 
en de vermoedelijke einddatum. 
b) een medisch attest: 
- als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben 
ingediend;  
- bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. 
  
2° Afwezigheid van rechtswege: 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de school een ondertekende verklaring 
of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden 
van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
  
Het gaat om volgende gevallen: 
- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder 
hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
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- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 
jeugdbescherming; 
- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 
levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling; 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een 
vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan niet gespreide halve 
schooldagen per schooljaar.  
  
3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de school een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, 
de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
 
4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen 
tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de 
school en de ouders. 
 
5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits 
toestemming van de directie: 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week 
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een 
dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 
Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 
  
6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 
minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  
 
Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat minstens de 
volgende elementen bevat: 
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie 
blijken; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 
vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
   
Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts van het 
CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  
 
b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen voor de 
behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. 
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Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat ten minste de 
volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden; 
- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De 
revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;  
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, 
rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 
 
In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de klassenraad 
en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden 
tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  
 
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 
december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke 
handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per 
week bedragen, verplaatsing inbegrepen.  
 
7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting: 
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting en 
waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is, is een gewettigde 
afwezigheid. 
  
§ 3 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder § 
2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook 
afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, 
geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als 
problematische afwezigheden beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de 
school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken 
leerling, in samenwerking met de school. 
  
Artikel 14  Te laat komen 
  
§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo 
spoedig mogelijk naar de klasgroep. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind 
gecontacteerd door de directie/zorgcoördinator/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 
  
§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de 
school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 
 
Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve 
uitsluiting 
 
Artikel 15 Leefregels 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
De leefregels zijn terug te vinden in de infobrochure.  
 
Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
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§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in 
het gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 
  
§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 
- een mondelinge opmerking; 
- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 
ondertekenen voor gezien; of een mededeling via e-mail. 
- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 
- … 
 
Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling. Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur 
of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht. 
  
§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 
- Een gesprek tussen de directeur of zorgcoördinator en de betrokken leerling. Hiervan wordt 
melding gemaakt per e-mail of in de schoolagenda. De ouders ondertekenen voor gezien; 
 
- De groepsleraar en/of de directeur / zorgcoördinator nemen contact op met de ouders en 
bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt 
door de ouders ondertekend voor gezien; 
 
- preventieve schorsing : 
 
Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een leerplichtige 
leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven 
en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. De leerling mag gedurende maximaal 
vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De 
directeur kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf 
opeenvolgende schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet 
binnen die eerste periode kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk 
uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis van de preventieve schorsing. De school 
voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar 
is. 
 
§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel 
begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen 
opnieuw mogelijk wordt. Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de zorgcoördinator, de 
directeur en de klasleerkracht. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van 
zodra de ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 
  
§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 
  
Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
  
§ 1 Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk 
maken. 
  
§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 
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- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
- de school materiële schade toebrengt. 
  
§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 
  
Tijdelijke uitsluiting 
 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk 
uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na 
een nieuw feit. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 
 
Definitieve uitsluiting 
  
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs definitief 
uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling 
wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 
één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke 
kennisgeving. 
  
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de 
school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 
  
§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld. 
  
§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het 
huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 
  
Artikel 18 Tuchtprocedure 
  
§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting.              
  
§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 
 1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de 
intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 
 
2° de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad aangetekend aan de 
ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in de kennisgeving naar de 
mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad, na 
afspraak. 
De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de kennisgeving 
plaatsvinden. 
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3°  De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 
 
4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 
schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt de 
mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het schoolreglement 
die hier betrekking op hebben. 
 
Artikel 19 Tuchtdossier 
Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
  
Artikel 20  Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een 
beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 
 
Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 
ingeroepen  bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken. 
 
§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne leden en een delegatie van 
externe leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van 
burgemeester en schepenen. 
 
§ 4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe 
leden aangeduid. 
 
§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 
 
2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  
 
§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, 
binnen de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de 
beslissing moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld . 
 
§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van 
rechtswege nietig. 
 
§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 
Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs 
 
Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 
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Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van 
de klassenraad. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of 
na een beroepsprocedure. 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier 
blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in 
voldoende mate heeft bereikt. 
  
Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 
  
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 
  
Een leerling die het getuigschrift basisonderwijs niet behaalt, krijgt een verklaring met de vermelding 
van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs. Naast deze verklaring heeft de 
leerling recht op een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift basisonderwijs niet werd 
toegekend, alsook de aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 
  
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een 
overleg vragen met de directeur en de zorgcoördinator. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot 
een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. Dit 
overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
  
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van gemaakt worden. In 
dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 
  
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te 
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.  
  
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door 
het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. 
 . 
Artikel 23 Beroepsprocedure 
  
§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en 
kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 . Dit 
beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het 
schoolbestuur. 
  
Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 
ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  
 
§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
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§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
 
§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 
 
2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  
 
§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, 
gebracht, uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 
 
§ 6  De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn.  
  
Artikel 24 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  
 
Artikel 25 
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook 
niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 
  
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
  
Artikel 26 
§ 1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 
  
§ 2 Alle leerlingen van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs) die wegens ziekte 
langdurig of korte opeenvolgende periodes niet op school aanwezig kunnen zijn, hebben onder 
bepaalde voorwaarden recht op 4 lestijden onderwijs aan huis per week ,synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beide 
  
§3 Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld te zijn: 
1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig, 
vakantieperiodes meegerekend, wegens ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen 
halve dagen afwezig; 
2. De ouders (of de personen die de minderjarige in rechte of in feite onder hun bewaring 
hebben) dienen een schriftelijke aanvraag in bij de directeur van de school.  
3. de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten 
hoogste tien kilometer. 
4. Bij een chronische ziekte kan het tijdelijk onderwijs aan huis ook gedeeltelijk op school 
georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats 
buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. 
  
§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, gebeurt door de ouders, per brief of via een 
specifiek aanvraagformulier. Bij die aanvraag gaat een medisch attest waarop de arts attesteert dat 
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de leerling niet of minder dan halftijds naar school kan gaan (bij langdurige afwezigheid wegens 
ziekte of ongeval) of waarop de arts-specialist attesteert dat de leerling lijdt aan een chronische 
ziekte, maar wel onderwijs mag krijgen. 
De aanvraag van de ouders en de medische vaststelling van de chronische ziekte door de arts-
specialist moet niet bij elke afwezigheid of bij elke periode van 9 halve dagen afwezigheid opnieuw 
gebeuren, maar blijft geldig gedurende de volledige periode van de inschrijving van de leerling op de 
school. 
  
§5 De school zal de ouders individueel op de hoogte brengen van het bestaan en de 
mogelijkheden van het TOAH, van zodra duidelijk is dat de leerling in aanmerking zal komen voor het 
TOAH. Kleuters zijn nog niet leerplichtig, dit neemt niet weg dat ook de ouders van deze doelgroep 
geïnformeerd worden over TOAH. 
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken.  
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen 
(hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 
  
§ 6 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, 
vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. 
Bij chronisch zieke leerlingen moet er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden 
en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 
  
§ 7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, de school hervatten, maar binnen een 
termijn van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs 
aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide. Wel moet het onderwijs aan 
huis opnieuw worden aangevraagd. 
  
§ 8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
 
§9 De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt 
autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis van een 
aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement 
van de leerling, de ouders, de school en het CLB. 
 
§10 Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 
vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  
 
§11 Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen 
op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 
 
§12 Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 
aangevraagd worden via de website van vzw Bednet: http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken . 
 
Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  
  
Artikel 27 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1°  de ouders; 
2°  het personeel; 
3°  eventueel de lokale gemeenschap. 
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Artikel 28 
In onze school worden de leden van de oudergeleding van de schoolraad aangeduid door de 
oudervereniging. 
 
Artikel 29 
In onze school wordt de leerlingenraad via verkiezingen in de drie hoogste leerlingengroepen 
samengesteld. 
  
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 
 
Artikel 30 
Gegevensbescherming en informatieveiligheid 
  
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het 
schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het 
beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in 
contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  
De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 
wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt. 
De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 
informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en 
bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 
adequaat op datalekken. 
De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 
privacyverklaring die tot doel heeft: 
- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en 
onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens; 
- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
- de rechten van betrokkene te waarborgen. 
 Personeelsleden van de school waar de leerling met een verslag of een gemotiveerd verslag 
ingeschreven is of de lessen volgt, hebben recht op inzage van het verslag of het gemotiveerde 
verslag uit het multidisciplinaire dossier van de leerling. Dat recht op inzage geldt ook voor de 
personeelsleden van de school voor buitengewoon onderwijs die in het kader van het 
ondersteuningsmodel instaan voor de begeleiding van de leerling met een verslag of een 
gemotiveerd verslag. Bij elke inzage wordt de regelgeving over de bescherming van natuurlijke 
personen bij de verwerking van persoonsgegevens toegepast. 
 
Artikel 31 
  
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
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Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden 
noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan 
van de leerling. 
 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet 
in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het college van 
burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  
 
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan 
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 
Artikel 32 
  
Meedelen van leerlingengegevens aan derden 
  
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met 
een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie en dergelijke 
meer.. 
  
Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en 
de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 
 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 
1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 
 
Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten 
niet verzetten. 
  
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 
  
Artikel 33 
  
Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 
De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde 
publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente 
worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht 
geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te 
lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken 
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 
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Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de 
toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of 
beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd. 
  
Hoofdstuk 13 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en 
sociale media 
  
Artikel 34 
Alleen met toestemming van de school mogen gsm/smartphone, tablet, laptop, trackers of enige 
andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig 
hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 
 
Art. 35 
Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt best genoteerd in 
de schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 
 
Art. 36 
Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn/haar toestel zo afgesteld zijn dat ze de 
privacy van anderen niet kunnen schenden. 
 
Art. 37 
Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder 
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of 
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of 
verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 
 
Art. 38 
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, enz. verstaan. 
Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking 
hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. 
Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen 
als de leerling. 
 
Art. 39 
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden. 
 
Art. 40 
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden. 
 
Art. 41 
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden. 
 
Hoofdstuk 14 Absoluut en permanent algemeen rookverbod 
  
Artikel 42 
 
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder 
andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks, …) 
Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.  
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Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke 
producten tijdens extramuros-activiteiten. 
Bij overtreding van deze bepaling  
- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in 
dit schoolreglement; 
- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein 
te verlaten. 
 
Hoofdstuk 15 Leerlingenbegeleiding 
 
Artikel 43 
 
Contactgegevens 
Het schoolbestuur heeft een beleidscontract afgesloten met het CLB-N Brussel, vestiging Sint-Agatha-
Berchem, Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Verder te bereiken via mail; 
clbvgc@clbvgc.be of via het telefoonnummer: 02 482 05 72. 
Mevrouw Hilde Coenen en Marjan Bruyninckx zijn de contactpersonen van onze school.  
Het CLB behoort tot het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. 
 
De CLB-contactpersoon is te bereiken via volgend e-mailadres: hilde.coenen@clbvgc.be of 
marjan.bruyninckx@clbvgc.be . 
 
Het CLB heeft de opdracht leerlingen te begeleiden in het functioneren op school en in de 
maatschappij. Hiervoor biedt het kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding aan.  
Kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling, verhoogt het welbevinden, 
voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. P die manier draagt 
het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.  
 
Het CLB werkt: 
• Onafhankelijke en stelt het belang van de leerling centraal; 
• Kosteloos voor de leerling, de ouders en de school; 
• Multidisciplinair 
• Binnen de regels van het beroepsgeheim 
• Met respect voor het pedagogisch project van de school 
 
Artikel 44 
Leerlingenbegeleiding 
 
Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de 
verplichte begeleiding. 
 
 Vraaggestuurde begeleiding : 
• Leren en Studeren 
• Schoolloopbaanbegeleiding :vragen over schoolloopbaan zoals de overgang naar het 
secundair, veranderen van school, overstap naar buitengewoon onderwijs,... 
• Het psychisch en sociaal functioneren : dit kan bijvoorbeeld gaan over gedragsproblemen, 
psychische problemen, sociale problemen,…. 
• Preventieve gezondheidszorg : vragen over gezonde voeding, seksualteit,… 
 
Het CLB  zet de individuele leerlingenbegeleiding alleen verder als de betrokken bekwame leerling 
daarmee akkoord gaat of de ouders van de niet bekwame leerling daarmee akkoord gaan 
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Verplichte leerlingenbegeleiding : 
• De controle op de leerplicht:  
• De signaalfunctie en de consultatieve leerlingenbegeleiding door het CLB:  
-als het CLB noden vaststelt bij de leerling of een probleem of onregelmatigheid vaststelt in het 
beleid op leerlingenbegeleiding, dan brengt het CLB de school hiervan op de hoogte 
-het CLB  biedt ondersteuning  aan de school bij problemen van individuele    leerlingen of groepen 
van leerlingen 
• De preventieve gezondheidszorg: op bepaalde tijdstippen in de  schoolcarrière wordt de 
kleuter/leerling onderzocht via medische consulten. Ook wordt het CLB gecontacteerd door de 
school als er sprake is van een besmettelijke ziekte. 
 
Preventieve gezondheidszorg 
 
Preventieve gezondheidszorg bestaat uit algemene en gerichte consulten en profylactische 
maatregelen. 
Het medisch consult gebeurt door dr. Allemon Heidelinde en mevr. Kathleen Van Delm 
Contact: heidelinde.allemon@clbvgc.be en  kathleen.vandelm@clbvgc.be  
 
 Algemene consulten 
 
De algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden 
nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. De algemene consulten 
gebeuren in het CLB. 
 
  Gerichte consulten 
 
Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid 
worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd.  
 
Overzicht van de medische consulten : 
Leerjaar Medisch consult 
1e kleuter Gericht consult 
2e kleuter Algemeen consult 
1e leerjaar Gericht consult 
3e leerjaar Gericht consult 
5e leerjaar Algemeen consult 
 
   Profylactische maatregelen 
 
Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het 
vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven 
hiervoor hun toestemming. 
 
De huisarts ,de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij 
besmettelijke infectieziekten. 
Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen. 
De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel. 
 
Overdracht van het dossier 
Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het begeleidend CLB. 
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens van de leerling 
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art.3         
De meer specifieke regels en afspraken op te nemen in de infobrochure. 
 
art. 4                     
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking te stellen (op papier of via een elektronische drager) aan 
de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
18. Aanpassing reglement busvervoer leerlingen 
Overwegende dat de gemeente gemeenschappelijk leerlingenvervoer voor alle scholen uit 
Boortmeerbeek organiseert; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is aan de leerlingen en de ouders duidelijke instructies te geven 
met betrekking tot de praktische organisatie van het leerlingenvervoer  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2008 met betrekking tot het reglement 
op de busbegeleiding; 
 
Overwegende dat dit reglement moet worden geactualiseerd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Het reglement op de busbegeleiding, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 september 
2008, in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast reglement op het busvervoer van leerlingen goed te keuren, waarvan de tekst als 
volgt luidt: 
 

Reglement op het busvervoer van leerlingen 
 
artikel 1  
Het gemeentebestuur organiseert gemeenschappelijk busvervoer voor de verschillende scholen op 
het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek.  
  
artikel 2  
Dit gemeenschappelijk busvervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen uit het 
basisonderwijs naar de school en terug naar huis.  
 
artikel 3  
Dit gemeenschappelijk busvervoer omvat uitsluitend het vervoer van leerlingen op het grondgebied 
van de gemeente Boortmeerbeek. 
  
artikel 4  
De bus rijdt 's morgens, 's avonds en op woensdagmiddag tijdens het schooljaar.  
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artikel 5 
Kinderen worden in principe opgehaald en afgezet op de door de ouders aangegeven plaats op het 
grondgebied van de gemeente. Indien het gemeentebestuur van oordeel is dat de voorgestelde op- 
en afstapplaats om redenen van veiligheid, verkeerstechnische aard, enz. niet mogelijk is, zal in 
overleg met de ouders naar een andere op- en afstapplaats worden gezocht. 
De uiteindelijke beslissing over op- en afstapplaats wordt door het gemeentebestuur genomen. 
 
artikel 6  
’s Morgens staan de kinderen tijdig aan de afgesproken opstapplaats klaar; zoniet rijdt de bus verder. 
Hierbij moet men rekening houden met het feit dat omwille van werkzaamheden, files, enz. enige 
afwijking ten aanzien van het afgesproken opstapuur mogelijk is.  
  
artikel 7  
Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij 
het instappen tot bij het uitstappen. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind 
's morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.  
  
artikel 8  
Wijzigingen met betrekking tot het op- en afstappen van kinderen worden minimum twee 
werkdagen vooraf aan de busbegeleider meegedeeld. Deze informatie wordt bij voorkeur telefonisch 
meegedeeld.  
  
artikel 9  
Kinderen waarvan de ouders of de door hen aangestelden hen niet opwachten aan de afstapplaats, 
mogen niet afstappen tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van 
de bushalte naar huis mag gaan.  
  
artikel 10  
Kinderen waarvoor bij de afstapplaats geen opvang is voorzien, worden naar de Buitenschoolse 
Kinderopvang Ravot, Ravesteinstraat 84, 3191 Hever gebracht. De opvang van deze kinderen gebeurt 
conform de voorwaarden van Ravot. Het huishoudelijk reglement van Ravot is op aanvraag 
beschikbaar of te raadplegen via   
  
artikel 11  
Op de bus zitten de kinderen op de plaats die hen door de busbegeleider wordt aangewezen en 
houden de kinderen zich aan de richtlijnen van de busbegeleider.  
  
artikel 12  
Op de bus wordt door de kinderen niet gegeten of gedrongen.  
  
artikel 13  
Op de bus worden geen fietsen toegelaten.  
  
artikel 14  
Boodschappen voor leerkrachten of de schooldirectie worden niet via de busbegeleiders 
gecommuniceerd, maar wel bvb. via de schoolagenda.  
 
art. 3 
Het aangepaste reglement op het vervoer van leerlingen via de scholen ter kennis te brengen aan 
ouders van de leerlingen. 
 
19. Facultatieve vrije dagen 2019-2020 
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Gelet op de wetten van het basisonderwijs en de onderrichtingen ter zake; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; 
 
Gelet op het ‘Decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs’; 
 
Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks de twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) en 
de vakanties voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 
 
Overwegende dat buiten de twee vrije dagen (vier halve dagen) alle vakanties wettelijk vastgelegd 
zijn; 
 
Overwegende het voorstel van het schoolhoofd: 

• vrijdag 20 december 2019 (namiddag): laatste dag voor kerstvakantie 
• vrijdag 24 januari 2020 (hele dag): aansluitend bij weekend 
• woensdag 18 maart 2020 (voormiddag): facultatief 

 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
De eigen vrije dagen van het schooljaar 2019 - 2020 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast 
te leggen: 

• vrijdag 20 december 2019 (namiddag) 
• vrijdag 24 januari 2020 (hele dag) 
• woensdag 18 maart 2020 (voormiddag) 

 
20. Convenant toeristische werking 
Overwegende dat de gemeente aangesloten is bij Toerisme Vlaams-Brabant vzw; 
 
Overwegende dat voor de goede samenwerking tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de 
deelnemende gemeenten een convenant wordt afgesloten waarin beschreven wordt welke de 
bestuursorganen zijn, wat de opdracht is, wat het Toeristisch Overlegplatform Groene Gordel is en 
de werking ervan in thematische werkgroepen en een ambtenarenoverleg; 
 
Overwegende dat de financiële bijdrage bepaald wordt op 0,35 EUR per inwoner jaarlijks voor de 
periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025; 
 
Overwegende dat het inwonersaantal op 1 januari 2019 12.511 bedroeg; 
 
Overwegende dat de nodige middelen in de meerjarenplanning 2020-2025 zullen worden 
ingeschreven; 
 
Gelet op het delegatiebesluit van de voorzitter van de gemeenteraad van 28 januari 2019 
betreffende het ondertekenen van akten namens de gemeenteraad; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Met Toerisme Vlaams-Brabant vzw, Provincieplein 1, 3010 Leuven de voorgestelde convenant over 
de toeristische werking voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 af te sluiten. 
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art. 2 
De financiering te bepalen op 0,35 EUR per inwoner per jaar is in het meerjarenplan voorzien op 
actie 1419/7/1/4/1 met budgetsleutel 0521/64930000. 
 
art. 3 
De algemeen directeur Johan Smits en burgemeester Karin Derua te machtigen de convenant te 
ondertekenen. 
 
21. Belastingreglement op de leegstand van woningen en woningen 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 september 2019 met betrekking tot het 
inventarisatiereglement op leegstaande woningen en gebouwen; 
 
Overwegende dat de strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen onder meer een effect zal 
hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook 
daadwerkelijk leidt tot een belasting; 
 
Overwegende de vrijstellingen van de opname in het leegstandsregister en/of belasting die in dit 
reglement zijn opgenomen, omdat die het best aansluiten bij de noden en het beleid van de 
gemeente; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
Een belastingreglement op leegstaande woningen en gebouwen goed te keuren waarvan de tekst 
luidt als volgt: 
 
Artikel 1. Belasting op leegstaande woningen en gebouwen 
§1. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de 
woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in 
het leegstandsregister. 
 
§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblik dat een gebouw of een woning 
gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister. 
Zolang het gebouw of de woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, blijft de belasting 
verschuldigd op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt. 
 
Artikel 2. Belastingplichtige 
§1. De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde op het leegstaande gebouw of de 
leegstaande woning op de verjaardag van de opnamedatum. 
 
§2. Als er meerdere zakelijk gerechtigden zijn, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling 
van de totale belastingschuld, dat wil zeggen dat het volledige bedrag van de belasting bij één 
van hen kan worden opgeëist. 
 
§3. Bij overdracht van het zakelijk recht, moeten de overdrager en de notaris de verkrijger in 
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kennis stellen van de opname van het pand in het leegstandsregister. Daarnaast moet de 
overdrager van het zakelijk recht de gemeente per beveiligde zending een kopie van de 
notariële akte bezorgen, en dit binnen één maand na het verlijden van deze akte. 
De kopie bevat minstens de volgende gegevens: 
1. het adres van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
2. de kadastrale gegevens van het leegstaande gebouw of de leegstaande woning; 
3. de identiteit, het (de) adres(sen), het eigendomsdeel en de aard van het zakelijk recht van 
de overdragende en verkrijgende zakelijk gerechtigde(n); 
4. de datum van de notariële akte, de naam en standplaats van de notaris 
Als de overdrager van het zakelijk recht nalaat deze kennisgeving te doen, wordt hij, in 
afwijking van §1 als belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting na de 
overdracht. 
 
Artikel 3. Tarief van de belasting 
§1. Als het gebouw of de woning een eerste termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.500,00 EUR voor een leegstaand gebouw of een leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een tweede termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.700,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een derde termijn van twaalf opeenvolgende maanden in het 
leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 1.900,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
Als het gebouw of de woning een vierde en elke verdere termijn van twaalf opeenvolgende 
maanden in het leegstandsregister is opgenomen, bedraagt de belasting: 
- 2.100,00 EUR voor een leegstaand gebouw of leegstaande woning; 
 
Artikel 4. Vrijstellingen 
§1. Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending gericht aan 
het college van burgemeester en schepenen. De zakelijk gerechtigde die gebruik wenst te 
maken van een vrijstelling als vermeld in §3 (persoonsgebonden vrijstellingen) of §4 
(objectgebonden vrijstellingen), dient hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan IGO DIV. 
 
§2. De vrijstelling dient te worden aangevraagd voor het verstrijken van de eerste of een volgende 
termijn van twaalf maanden na de opnamedatum. Een vrijstelling kan worden toegekend 
vanaf de datum van aanvraag, tenzij anders aangegeven. Eens de verjaardag van de 
opnamedatum is verlopen, kan IGO DIV overgaan tot het invorderen van de belasting. 
In dit stadium kan voor de voorbije termijn geen vrijstelling meer worden aangevraagd, maar 
kan er enkel nog bezwaar worden ingediend overeenkomstig de procedure vermeld in artikel 7. 
 
§3. Van de belasting zijn vrijgesteld (persoonsgebonden vrijstellingen): 
1. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 
gerechtelijke beslissing. Deze vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar vanaf de 
opnamedatum, tenzij de gerechtelijke beslissing eerder wordt opgeheven; 
2. de belastingplichtige die, met betrekking tot geen enkele andere woning dan de 
leegstaande woning een zakelijk recht heeft en minder dan twee jaar houder is van het 
zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt drie jaar volgend op de datum van de akte van 
overdracht van het zakelijk recht. Deze vrijstelling geldt niet indien het gaat om 
overdrachten aan: 
- vennootschappen waarin de vroegere houder van het zakelijk recht participeert, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor meer dan 10% van het aandeelhouderschap; 
- vzw’s waar de houder van het zakelijk recht lid van is; 



- 247 - 

3. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft. Het bewijs wordt 
geleverd door de erkende ouderenvoorziening waar de belastingplichtige verblijft, met 
dien verstande dat deze vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in 
de erkende ouderenvoorziening. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd met 12 
maanden. Voor de verlening van de vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een 
aanvraag conform artikel 4 § 1-2; 
4. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf (minimum 1 jaar) werd opgenomen 
in een psychiatrische instelling. Het bewijs van het langdurige verblijf wordt geleverd 
door de instelling waar de belastingplichtige verblijft, met dien verstande dat deze 
vrijstelling geldt voor 2 jaar volgend op datum van opname in de psychiatrische 
instelling. Deze vrijstelling kan éénmalig worden verlengd met 12 maanden. Voor de 
verlening van de vrijstelling doet de belastingplichtige opnieuw een aanvraag conform 
artikel 4 § 1-2; 
 
§4. Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning (objectgebonden vrijstellingen): 
1. gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 
onteigeningsplan en de leegstand hiervan het directe gevolg is; 
2. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is 
vastgesteld; 
3. vernield of zwaar beschadigd werd ten gevolge van een brand, ontploffing of een andere 
ramp veroorzaakt door natuurlijke elementen, voor zover kan worden aangetoond dat 
dit de rechtstreekse oorzaak is van de leegstand. Deze vrijstelling geldt voor een periode 
van 3 jaar volgend op de datum van de vernieling of beschadiging; 
4. een beschermd monument is waarvoor een renovatiepremiedossier werd ingediend. 
Deze vrijstelling geldt vanaf het aanslagjaar waarin het dossier wordt ingediend tot en 
met het aanslagjaar waarin het dossier wordt beëindigd; 
5. gerenoveerd of gesloopt wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige 
vergunning/omgevingsvergunning, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt 
voor een periode van 2 jaar volgend op het uitvoerbaar worden van de 
stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning. Een verlenging van deze 
vrijstelling met een periode van 12 maanden is éénmaal mogelijk, mits indienen van een 
renovatiedossier zoals in 6° omschreven. De werkzaamheden moeten van die aard zijn 
dat de woning of het gebouw tijdens de werken niet in gebruik kan genomen worden. Er 
kan maar eenmalig beroep gedaan worden op deze vrijstelling door eenzelfde zakelijk 
gerechtigde voor eenzelfde woning of gebouw. De aanvrager geeft toelating om de 
woning of het gebouw en de geplande en uitgevoerde werken te controleren; 
6. gerenoveerd wordt zonder dat er een stedenbouwkundige vergunning/omgevingsvergunning is 
vereist. In dit geval moet er een renovatiedossier worden voorgelegd dat 
minstens volgende elementen bevat: 
a) een plan of tekening en enkele foto’s van de bestaande toestand van het te 
renoveren gedeelte; 
b) een plan of tekening en enkele foto’s van de toestand na renovatie als deze 
verschillend is van a; 
c) een overzicht van de niet stedenbouwkundig/omgevingsvergunningplichtige werken 
die worden uitgevoerd; 
d) een raming van de kosten, vergezeld van offertes, facturen, bestekken van de uit te 
voeren en reeds uitgevoerde werken; 
e) een gedetailleerd tijdschema dat aangeeft wanneer de werken worden uitgevoerd. 
f) een akkoord van de mede-zakelijk gerechtigden (indien van toepassing) 
De werkzaamheden moeten van die aard zijn dat de woning of het gebouw tijdens de 
werken niet in gebruik kan genomen worden. Het renovatiedossier wordt ingediend bij 
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de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. De belastingplichtigen worden er schriftelijk 
van verwittigd of het renovatiedossier volledig is bevonden en de vrijstelling toegekend 
wordt. De zakelijk gerechtigde geeft toestemming om de werken ter plaatse te 
controleren. Het college van burgemeester en schepenen kan de aanvraag weigeren 
wanneer de bedoelde werken en investeringen onvoldoende zijn om één jaar te duren 
en/of wanneer de woning na de werken nog niet zou voldoen aan de normen van de 
Vlaamse wooncode. Deze vrijstelling geldt voor een periode van één jaar volgend op de 
startdatum van de werken en is tweemaal aaneensluitend verlengbaar voor telkens één 
jaar. Een eerste en tweede verlenging dient te worden aangevraagd voor het verstrijken 
van de lopende vrijstelling. 
7. wordt ingehuurd en gerenoveerd door de gemeente, het OCMW of een sociale 
woonorganisatie, zoals bedoeld in artikel 18, § 2 van de Vlaamse Wooncode. Deze 
vrijstelling geldt voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid van verlenging met 2 jaar 
indien wordt aangetoond dat er hiertoe een noodzaak bestaat op grond van hun 
specifieke doelstellingen, hun publiekrechtelijke aard, de beslissingsbevoegdheden van 
deze organen en/of indien de woning of het gebouw deel uitmaakt van een project dat 
werd aangemeld bij de VMSW en dat besproken werd tijdens een bijeenkomst van het 
lokaal woonoverleg van de gemeente; 
8. het voorwerp uitmaakt van een door de gemeente, het OCMW of een sociale 
woonorganisatie verkregen sociaal beheersrecht, overeenkomstig artikel 90 van de 
Vlaamse Wooncode en waarvoor de renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden gestart zijn. 
9. het voorwerp uitmaakt van een contract van huurcompensatie dat door de zakelijk 
gerechtigde(n) werd afgesloten met een erkend sociaal verhuurkantoor in de loop van 
het aanslagjaar. Daarmee stelt de belastingplichtige de woning ter beschikking van een 
specifieke doelgroep die een woning kan huren van een Sociaal Verhuurkantoor. Zo 
draagt hij bij tot de realisatie van een bijkomend betaalbaar woonaanbod voor de 
doelgroep; 
 
§ 5. De belastingplichtige kan terzelfdertijd slechts eenmaal voor één enkele woning één van de in 
artikel 4, §3 van dit reglement vermelde vrijstellingen aanvragen; 
 
§ 6. Uitsluitend de onder artikel 4 § 3 en § 4 genoemde vrijstellingen, worden toegepast; 
 
§ 7. De onder §3 en §4 genoemde vrijstellingen hebben geen invloed op de opname van het 
gebouw of de woning in het leegstandsregister: de anciënniteit van opname blijft doorlopen 
tijdens de periode van vrijstelling. Dit betekent dat wanneer de reden tot vrijstelling komt weg 
te vallen, de belasting zal worden berekend op basis van de opnamedatum; 
 
§ 8. Indien er meerdere zakelijk gerechtigden zijn en er aan één van de zakelijk gerechtigden een 
vrijstelling wordt verleend, geldt de vrijstelling voor alle zakelijk gerechtigden, zelfs al hebben 
deze anderen hiertoe geen aanvraag ingediend; 
 
§ 9. Vrijstellingen die binnen een kader van een vorig reglement werden toegekend, blijven geldig. 
De belastingplichtige die namens een vorig gemeentelijk belastingreglement geen vrijstelling 
kon aanvragen, maar die wel voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, kan alsnog een 
vrijstelling aanvragen. 
 
Artikel 5. Inkohiering 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen en dit ten laatste op 30 juni van het jaar 
volgend op het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. 
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Artikel 6. Betalingstermijn 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 7. Bezwaar 
De belastingplichtige kan per beveiligde zending bezwaar indienen tegen de aanslag bij het college 
van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet ondertekend zijn en minimaal de volgende gegevens bevatten: 
- de identiteit en het adres van de indiener; 
- de nodige contactgegevens; 
- het nummer van de administratieve akte en het adres van het gebouw of de woning waarop 
het bezwaarschrift betrekking heeft; 
- de bewijsstukken die aantonen waarom de aanslag ten onrechte is gebeurd. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden 
te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
ontvangst ervan. 
 
Artikel 8. Toepasselijke regelgeving 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9 bis, van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van 
dit Wetboek van toepassing, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Artikel 9. Kennisgeving toezicht 
Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door artikels 248 e.v. van 
het gewijzigde gemeentedecreet. 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020. 
 
Artikel 11. Bekendmaking 
Dit reglement zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website. 
 
22. Verslag afrekening bal 
 
BESLUIT: 
19 stemmen ja: Karin Derua, Hans De Locht, Annick DeKeyser, Denis Bosny, Bert Meulemans, 
Maurice Vanmeerbeeck, Ann Sleyp, Ann Morissens, Hans Crol, Wouter Decat, Rodrigue Bijlsma, Sigrid 
Van Obbergen, Maria Luise Altmutter, Regina Wolfs, Steven D'hont, Gert Verschueren, Steven 
Michiels, Remi Serranne en Marita Palstermans. 
2 stemmen tegen: Michel Baert en Willy Stroobants. 
1 onthouding: Eddy Mortier. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de burgemeester over de afrekening van het 
gemeentebal. Een volledige afrekening is nog steeds niet mogelijk omdat enkele raadsleden hun 
kaarten nog niet hebben afgerekend. 
Aansluitend besluit de gemeenteraad op voorstel van de N-VA-fractie met 19 ja (xxx), 2 neen (Michel 
Baert, Willy Stroobants) en 1 onthouding (Eddy Mortier) een werkgroep met vertegenwoordigers van 
alle fracties op te richten om de organisatie van het gemeentebal in 2020 beter te kunnen 
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voorbereiden en van het principe uit te gaan dat de organisatie van het gemeentebal een jaarlijks 
weerkerend evenement zal zijn.  
 
23. Nominatieve subsidie Damiaanactie 
Overwegende het overlijden van de heer Frans Jacobs, ere-gemeentesecretaris, op 13 juni 2019; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur normaal bij dergelijke gelegenheden voorziet in een krans 
vanwege het gemeentebestuur en het personeel; 
 
Overwegende de uitdrukkelijke vraag van de overledene bloemen noch kransen te voorzien, maar in 
de plaats een steuntje te geven aan de werking van de Damiaanactie; 
 
Overwegende dat de werking van de Damiaanactie past in het Noord-Zuid-beleid van het 
gemeentebestuur; 
 
Overwegende dat de tegenwaarde van de voorziene kransen 250,00 EUR is; 
 
Overwegende dat de nodige middelen voorzien zijn in de budgetwijziging die door de gemeenteraad 
zal worden goedgekeurd; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
Aan de Damiaanactie een nominatieve subsidie toe te kennen van 250,00 EUR. 
 
art. 2 
De uitgave is betaalbaar op actie 3.5.4.2 met budgetsleutel 0190/64302000 van het 
exploitatiebudget 2019. 
 
24. Kennisname verslag cultuurraad 4 maart 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 4 maart 2019.  
 
25. Kennisname verslag seniorenraad 24 juni 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 24 juni 2019.  
 
26. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 juni 2019 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 5 juni 2019.  
  
27. Gebruik chalet Lievekensbossen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door burgermeester Karin Derua over het 
toekomstig gebruik van het chalet in de Lievekensbossen. In de toekomst zullen verenigingen uit de 
gemeente van deze accommodatie gebruik kunnen maken. Hiertoe zal een gebruikersreglement 
worden opgesteld waarbij het bestaande reglement van het cultuurhuis als leidraad zal dienen. Het 
gebouw zal niet ter beschikking worden gesteld voor particuliere initiatieven. 
 
28. Aanpak zwerfvuil 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de wijze waarop het beheer van de vuilnisbakken op het openbare domein en het 
inzamelen van het zwerfvuil is georganiseerd.   
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29. Onderhoud straten en pleinen 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de noodzaak om het groenonderhoud van straten en pleinen in de toekomst op een 
andere wijze te organiseren. 
 
30. Omgevingsanalyse 
Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 6. 
 
31. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
De CD&V-fractie omschrijft de problematiek van de werken kruispunten N26 als volgt en stelt voor: 
1. Het fietspad (‘moordstrookje’) wordt rood gekleurd op plaatsen waar het fietspad 
onmiddellijk aansluit op het rijvak van de auto’s.  
2. Er worden toppen gebrand, zodat een verstrooide automobilist voelt wanneer hij op de witte 
lijn rijdt. 
3. De verkeerslichtenregeling wordt aangepast zodat voetgangers en fietsers vóór het 
autoverkeer groen krijgen. Ze betreden dus eerst het kruispunt, zodat ze beter zichtbaar zijn.  
4. Aan de zijde Global Rent wordt het verkeerslicht, de verkeersborden e.d. verder naar rechts 
verplaatst zodat het fietspad van de Pontstraat doorloopt tot op de Leuvensesteenweg. Het 
herhalingslicht (tegenover Global Rent) verdwijnt en wordt vervangen door een verkeerslicht boven 
Pontstraat zodat ook daar het fietspad vanaf de Leuvensesteenweg kan gebruikt worden. 
5. De boordstenen van het fietspad worden aangepast zodat fietsers gemakkelijker het fietspad 
kunnen oprijden.  
Verder vragen we, en we hebben begrip dat dit iets langer kan duren:  
1. De fiets- en voetpaden op dit kruispunt worden heraangelegd met recht opstaande 
boordstenen door het Vlaamse gewest (fietspaden) én de gemeente (voetpaden).  
2. De stukken fietspaden in Pontstraat en Audenhovenlaan, die nog niet geasfalteerd zijn, 
worden heraangelegd door de gemeente. 
 
De gemeenteraad neemt vervolgens kennis van de toelichting door schepen van mobiliteit Hans De 
Locht over het verloop van de werkzaamheden die in opdracht van het Agentschap Wegen en 
Verkeer werden uitgevoerd aan de N26 in de tweede helft van augustus. 
 
32. Veilige schoolomgeving 
 De gemeenteraad neemt kennis van de voorstellen van Groen-fractie om enkele aanpassingen aan 
de verkeerssignalisatie in de Beringstraat en de Bieststraat in Schiplaken aan te brengen om de 
verkeersveiligheid in de omgeving van de scholen te verhogen. De schepen van mobiliteit zegt toe 
deze voorstellen mee te nemen in het verkeersleefbaarheidsplan dat momenteel voor de gemeente 
in opmaak is.   
 
33. Principebesluit klimaatengagement 
Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 12. 
 
34. Onderhoud voet- en fietspaden 
Dit agendapunt werd besproken samen met agendapunt 29. 
 
35. Vernieuwing GECORO 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling door de schepen van ruimtelijke ordening Hans 
De Locht dat de hernieuwing van de GECORO door de gemeenteraad van 21 oktober 2019 zal 
worden behandeld.  
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36. Verkeersleefbaarheidsplan 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de schepen van mobiliteit Hans De Locht 
over de wijze waarop de drie avonden rond de opmaak van het verkeersleefbaarheidsplan voor de 
gemeente zullen worden georganiseerd en op welke wijze de burgers hierbij zullen worden 
betrokken. 
 
37. Opvolging brand Renewi 
 De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de burgemeester over de opvolging van de 
brand bij het bedrijf Renewi aan Kampenhout-Sas op 11 en 12 juni 2019.   
 
38. Verkeerscontrole scholen 
De CD&V-fractie omschrijft de problematiek als volgt: 
We vragen de gemeenteraad om over volgende tekst als motie een beslissing te nemen, zodat de 
burgemeester en de vertegenwoordigers in de politieraad deze twee prioriteiten kunnen laten 
opnemen in het zonaal veiligheidsplan en het politiekorps een concreet plan van aanpak te laten 
uitwerken. 
De gemeenteraad van Boortmeerbeek in zitting van 23 september 2019 vraagt aan de politiezone om 
van de controle op snelheid rond scholen en de controle op geparkeerde en uitwijkende auto’s op 
fiets- en voetpaden een prioriteit te maken. Zij vraagt het politiekorps een concreet plan van aanpak 
op te stellen. 
 
De gemeenteraad sluit zich hier unaniem bij aan en vraagt aan de burgemeester om bij de politie aan 
te dringen op verhoogde verkeerscontroles in de omgeving van de scholen en de problematiek van 
auto’s op fiets- en voetpaden. 
 
39. Stand van zaken uitvoering oversteekplaatsen en verkeersmaatregelen wijk Laar 
In antwoord op de vragen van raadslid Bert Meulemans beaamt schepen van mobiliteit Hans De 
Locht beaamt dat uitvoering van de oversteekplaatsen aan de kruispunten Audenhovenlaan-
Heikestraat en Wespelaarsebaan-Dreef nog niet is gerealiseerd. Ook de aanpassing van het 
parkeerverbod in de wijk Laar werd nog niet uitgevoerd. De schepen zal nogmaals aandringen op een 
snelle uitvoering. 
 
40. Verkeersveiligheid gemeentelijke basisschool 
De gemeenteraad neemt kennis van volgende voorstellen van raadslid Bert Meulemans met 
betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de gemeentelijke 
basisschool: 

• De realisatie van een overdekte fietsenstalling 
• Het omvormen van de dubbelzinnige en onoverzichtelijke situatie van parking, kiss & ride en 

fietsenstalling tot een volwaardige kiss & ride 
• Het realiseren van een scheiding tussen fietsers – voetgangers en auto’s door de fietsuitgang 

langs Kruisveldweg 
• In de Beringstraat het plaatsen op de boordstenen van reflectoren over heel de lengte en van 

paaltjes in de goten in bochten, in de zone-30 en op de kruispunten 
De gemeenteraad besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer 
hierover een standpunt in te nemen. 
 
41. Verkeersveiligheid vrije basisschool Boortmeerbeek 
De gemeenteraad neemt kennis van volgende voorstellen van raadslid Bert Meulemans met 
betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool 
Boortmeerbeek: 

• Het permanent weren van autoverkeer in de Pastorijstraat ter hoogte van de schoolpoort 
(tussen het zebrapad en de parking achter het gemeentehuis). De ontsluiting van dat deel 
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van de parking verloopt in de toekomst uitsluitend langs de achterzijde van het 
gemeentehuis. Bijkomend wordt in het midden voorzien in een uitwijkstrook en op het 
traject worden specifieke drempels geplaatst. 

• In Boortmeerbeek-dorp fietsen in de twee richtingen mogelijk te maken en de huidige zone-
30 om te vormen tot een netwerk van fietsstraten in Brouwersstraat, Pastorijstraat, 
Tobbackstraat (tot aan de Bergstraat), Hanswijkstraat, Dorpplaats en Dorpsstraat. 

• Concreet te onderzoeken hoe een trage verbinding kan gerealiseerd worden tussen de 
Kerkweg en het domein van de sporthal. Hiertoe dient het college van burgemeester en 
schepenen een landmeter aan te stellen teneinde een rooilijnplan op te stellen. 

De gemeenteraad besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer 
hierover een standpunt in te nemen. 
 
42. Verkeersveiligheid vrije basisschool Schiplaken 
De gemeenteraad neemt kennis van volgende voorstellen van raadslid Bert Meulemans met 
betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool 
Schiplaken: 

• Het aanduiden van het fietspaden met het geëigende verkeersbord D9. Deel van de 
openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige 
bromfietsen klasse A. De scheiding tussen het voetgangersgedeelte, enerzijds, en het 
gedeelte van de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, anderzijds, 
wordt gerealiseerd door, hetzij een witte doorlopende streep, hetzij een andere 
wegbedekking, hetzij om het even welke fysische scheiding of door een combinatie van één 
of meer van deze middelen. (Hier met ronde toppen op de grond). 

• Het plaatsen van bloembakken ten einde om te verhelpen aan het dagelijks op- en afbreken 
van de linten voor de kiss & ride-zone. 

De gemeenteraad besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer 
hierover een standpunt in te nemen. 
 
43. Verkeersveiligheid vrije basisschool Hever 
De gemeenteraad neemt kennis van volgende voorstellen van raadslid Bert Meulemans met 
betrekking tot het verbeteren van de verkeersveiligheid in de omgeving van de vrije basisschool 
Hever: 

• Het uitbreiden van de fietsstraat tot aan Hoogstraat – Bieststraat en meer bepaald de 
plaatsen waar de fietsers op de rijbaan rijden. 

• Het herinvoeren van snelheidsremmende maatregelen – m.n. het aanbrengen van 
versmallingen – in de Stationsstraat wegens de overdreven snelheid en het toenemend 
doorgaand verkeer. 

De gemeenteraad besluit de resultaten van het verkeersleefbaarheidsplan af te wachten vooraleer 
hierover een standpunt in te nemen. 
 
44. Verkeersveiligheid vrije basisschool Haacht-Station 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door schepen van openbare werken Annick 
DeKeyser over de stand van zaken met betrekking tot de heraanleg van de schoolomgeving van 
Haacht-Station. Hieruit blijkt dat momenteel een aantal voorbereidingen zoals grondproeven, enz. in 
uitvoering zijn. Aansluitend hierop is op 18 oktober 2019 een overleg met alle betrokken partijen 
gepland. 
 
45. Werken kruispunt N26 - Audenhovenlaan/Pontstraat 
 Dit agendapunt werd behandeld samen met agendapunt 31.   
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Besloten zitting 
 
46. Vraag adjunct algemeen directeur 
De gemeenteraad behandelt een vraag van de adjunct algemeen directeur betreffende de statutaire 
rechten 
 

 In toepassing van het besluit van de 
gemeentesecretaris van 17 september 2019 

De coördinator 
 

De voorzitter 

 

 
 
 
 
 

 

Patrick Vissers  Steven Michiels 

 


