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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 27 mei 2013 

 
Aanwezig : Michel Baert voorzitter 

Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick DeKeyser, Hans De Locht,  

Willy Cornelis schepenen 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix,  

Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef,  

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock,  

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries raadsleden 

Johan Smits gemeentesecretaris 

  

Vanaf punt 4. vervoegt schepen Steven Michiels de zitting. 

Vanaf punt 12. verlaat raadslid Maurice Vanmeerbeeck de zitting. 

Vanaf punt 15. verlaat raadslid Els Schoeters de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Bert Meulemans de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Anne Cleiren de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Dirk Bernagie de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Steven Van Loock de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Marita Palstermans de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Karel Sterckx de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Francine De Becker de zitting. 

Vanaf punt 19. verlaat raadslid Kristel Andries de zitting. 

 

 

Openbare zitting 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

2. Goedkeuring notulen 

3. Uitbreiding principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied BO-WU1 (Schippersbos) 

4. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied SC-WUG1 (Gottendijs) 

5. Definitieve aanvaarding GRUP 'Zonevreemde recreatie' 

6. Definitieve aanvaarding GRUP 'Uitbreiding gemeentelijke basisschool' 

7. Goedkeuring kosteloze verwerving van een perceeltje grond aan de Burggraaf Georges 

Terlindenlaan 

8. Grondverwerving voetweg nr. 36 

9. Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Gedurige Bijstand Haacht-Station - budgetwijziging nr. 1 

10. Belastingsreglement verkavelingen 

11. Aanpassing belastingreglement leegstandsheffing  

12. Regioscreening 

13. Kapitaalverhoging Publi-T 

14. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 

15. Intrekken subsidiereglement amfibieënpoelen 

16. Bekrachtiging bestuursmandaat VVSG 

17. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 11 juni 2013 

18. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 11 juni 2013 

19. Riobra - mandatering jaarvergadering 14 juni 2013 

20. Riobra - aanduiding afgevaardigden jaarvergadering 14 juni 2013 

21. CIPAL - mandatering algemene vergadering 14 juni 2013 

22. CIPAL - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 14 juni 2013 

23. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 19 juni 2013 

24. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 19 juni 2013 

25. Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2013 

26. Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2013 
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27. Interleuven - mandatering algemene vergadering 26 juni 2013 

28. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 juni 2013 

29. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente  

30. Samenstelling adviesraden 

31. Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

32. Convenant Straffe Streek 

33. Kennisname verslag jeugdraad 19 februari 2013 

34. Kennisname verslag sportraad 21 februari 2013 

35. Kennisname verslag cultuurraad 5 maart 2013 

36. Kennisname verslag seniorenraad 26 maart 2013 

37. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 18 juni 2013 

38. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 18 juni 2013 

39. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 21 juni 2013 

40. IGO Leuven - afvaardiging algemene vergadering 21 juni 2013 

41. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering 26 juni 2013 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

Overwegende dat volgende dossiers geen verdere uitstel van het behandeling mogelijk is: 

- De Watergroep mandatering algemene vergadering 14 juni 2013 

- De Watergroep aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 14 juni 2013 

- IGS Hofheide mandatering algemene vergadering 18 juni 2013 

- IGS Hofheide aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 18 juni 2013 

- IGO mandatering algemene vergadering 21 juni 2013 

- IGO aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 21 juni 2013 

- Gemeentelijke Holding NV in vereffening uitnodiging algemene vergadering 26 juni 2013 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans 

De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 

art. 1 Zijnde:  

voorzitter M. Baert 

schepenen Karin Derua, Remi Serranne, Annick DeKeyser, Hans De Locht, Willy 

Cornelis 

raadsleden Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker, Kristel Andries 

 

volgende punten aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 

- De Watergroep mandatering algemene vergadering 14 juni 2013 

- De Watergroep aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 14 juni 2013 

- IGS Hofheide mandatering algemene vergadering 18 juni 2013 

- IGS Hofheide aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 18 juni 2013 

- IGO mandatering algemene vergadering 21 juni 2013 

- IGO aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 21 juni 2013 

- Gemeentelijke Holding NV in vereffening uitnodiging algemene vergadering 26 juni 2013 
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2. Goedkeuring notulen 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet spreekt haar ontgoocheling uit over de behandeling van het punt 

over de voetweg Gallopin.  Zij voelt het aan dat zij dikwijls met een kluitje in het riet gestuurd werd en 

dat nu gekozen wordt voor een heel andere benadering die uiteindelijk veel duurder zal uitvallen. 

De CD&V-fractie vraagt in punt 17 om het woord ‘kan’ te wijzigen in ‘moet’, wat unaniem door de 

gemeenteraad aanvaard wordt. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 22 april 2013 goed. 

 

3. Uitbreiding principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied BO-WU1 

(Schippersbos) 

Gelet op de adviesvraag van 10 mei 2013 van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van artikel 

5.6.6.§ 2 van de VCRO inzake de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord voor de 

aansnijding van het woonuitbreidingsgebied BO-WU1 (Schippersbos) fase 1bis; 

 

Overwegende dat het project gesitueerd is in het gebied tussen de Leuvensesteenweg, de 

Kallebeekstraat en de Heikestraat; 

 

Overwegende dat het voorstel gelegen is in de nabijheid van het centrum en het hoofddorp 

Boortmeerbeek versterkt; 

 

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de percelen Boortmeerbeek 1ste afdeling sectie E 

nrs. 34A en 34D eigendom van de familie de Jamblinne; 

 

Overwegende dat het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, aansluit bij het gebied waarvoor door 

de deputatie op 1 december 2011 reeds een principieel akkoord voor de aansnijding van het 

woonuitbreidingsgebied BO-WU1 werd verleend voor de realisatie van 36 woningen, waarvan 12 

sociale woningen; 

 

Overwegende dat deze percelen gelegen zijn aan de Heikestraat, een bestaande voldoende uitgeruste 

openbare weg, en ook aansluiten op de nieuwe aan te leggen insteekweg in het kader van het eerder 

verleende principieel akkoord waardoor geen bijkomende wegenaanleg vereist is; 

 

Overwegende dat de eigendom over een diepte van 50 meter gelegen is in de woonzone en het overige 

gedeelte deel uitmaakt van het woonuitbreidingsgebied BO-WU1; 

 

Overwegende dat het voorstel voorziet in de realisatie van 3 woningen in het woongebied langsheen 

de Heikestraat en 6 woningen binnen het woonuitbreidingsgebied; 

 

Overwegende dat de voorgestelde ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied past binnen de 

geactualiseerde woonbehoefte; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek nog een aanzienlijke inhaalbeweging moet maken 

inzake het bindend sociaal objectief zoals voorgeschreven door artikel 4.1.2.van het decreet van 29 

maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid;  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  
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art. 1 Een gunstig advies te verlenen bij de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord 

voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied BO-WU1 fase 1bis (Schippersbos). 

 

art. 2 De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 

 

Schepen Steven Michiels vervoegt de zitting. 

4. Principieel akkoord aansnijden woonuitbreidingsgebied SC-WUG1 (Gottendijs) 

De CD&V-fractie stelt dat het niet noodzakelijk was om dossier geheel te richten op de wensen van de 

aanpalende private eigenaar. De woningmaatschappij had ook kunnen kiezen voor een 

onteigeningsprocedure. Nu moet men vaststellen dat een groter gebied wordt aangesneden dan eerst 

voorgesteld en dat daardoor een wel heel slechte ruimtelijke ordening ontstaat. Het gebied ligt in 

overstromingsgebied, sluit aan op de Gottendijsdreef die bezwaarlijk een volwaardig uitgeruste 

openbare weg kan worden genoemd en bovenal is de aansnijding niet voorzien in het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan. Daarom stelt de CD&V-fractie voor geen principieel akkoord te verlenen. 

Schepen Steven Michiels beaamt de argumenten van de CD&V-fractie, maar zegt dat het de vraag van 

de eigenaars is en dat men zo uit een jarenlang aanslepend dossier gekomen is.  Toch wil hij de 

argumentatie van de CD&V-fractie opnemen in de overwegingen van het besluit. 

 

Gelet op de adviesvraag van 10 april 2013 van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van artikel 

5.6.6.§ 2 van de VCRO inzake de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord voor de 

aansnijding van het woonuitbreidingsgebied SC-WU1(deel 1) gelegen ten noorden van de 

Gottendijsdreef; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek nog een aanzienlijke inhaalbeweging moet maken 

inzake het bindend sociaal objectief zoals voorgeschreven door artikel 4.1.2.van het decreet van 29 

maart 2009 betreffende het Grond- en Pandenbeleid; 

 

Overwegende dat het project gesitueerd is tussen de Sijsjeslaan en de Gottendijsdreef in de woonkern 

Schiplaken; 

 

Overwegende dat de gronden waarvoor een principieel akkoord wordt aangevraagd palen aan de 

woonwijk Gottendijs en grenzen aan de achtertuinen van de lintbebouwing langsheen de Bieststraat, 

welke gelegen zijn in woongebied; 

 

Overwegende dat het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, aansluit bij het gebied waarvoor door 

SWaL een ontwikkeling in het vooruitzicht wordt gesteld; 

 

Overwegende dat het voorstel niet in strijd is met de bepalingen van het GRS waarin wordt gesteld dat 

dit gebied bestemd voor een gemengd sociaal woningbouwproject; 

 

Overwegende dat het ontwikkelingsplan voorziet in het behoud van de Gottendijsdreef als 

beeldbepalend element; 

 

Overwegende dat de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal worden voorzien via de Sijsjeslaan 

met een tweede ontsluiting naar de Gottendijsdreef enkel toegankelijk voor prioritaire voertuigen en 

zwakke weggebruikers; 

 

Overwegende dat het perceel gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebied; 

 

Overwegende het debat op de gemeenteraad waarbij betreurd wordt dat het dossier nodeloos lang heeft 

moeten aanslepen omdat er geen onteigening werd voorzien en het uiteindelijke compromis met de 

private eigenaars een grotere aansnijding van het gebied uitmaakt met druk op de Gottendijsdreef en 

wat uiteindelijk in tegenspraak is met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan; 
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Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Een gunstig advies te verlenen bij de aanvraag voor het bekomen van een principieel akkoord 

voor de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied SC-WU1(deel 1) gelegen ten noorden 

van de Gottendijsdreef. 

 

art. 2 De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 

 

5. Definitieve aanvaarding GRUP 'Zonevreemde recreatie' 

De CD&V-fractie wenst na de toelichting van de schepen van ruimtelijke ordening op te merken heel 

tevreden te zijn over het feit dat dit dossier de goede richting uitgaat. 

 

Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP);  

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012 houdende voorlopige vaststelling van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde recreatie Schoubroeckstraat”; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat aanvankelijk werd georganiseerd van 16 november 2012 tot en 

met 15 januari 2013; 

 

Overwegende dat niet alle dagbladen het bericht van onderzoek hadden gepubliceerd waardoor 

onvoldoende ruchtbaarheid aan het openbaar onderzoek werd gegeven; 

 

Gelet op de rechtzetting van het bericht van onderzoek waarbij de verlenging van het openbaar 

onderzoek van 12 december 2012 tot en met 11 februari 2013 werd kenbaar gemaakt; 

 

Overwegende dat voldoende ruchtbaarheid gegeven werd door aanplakking en door publicatie in 

verschillende dagbladen; 

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 18 februari 2013 waaruit 

blijkt dat geen bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 15 mei 2013 waarbij de adviezen van het 

departement Ruimte Vlaanderen en de deputatie van Vlaams-Brabant werden behandeld; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het GRUP ‘Zonevreemde recreatie Schoubroeckstraat’ definitief te aanvaarden mits 

rekening te houden met het advies van de GECORO inzake de aanpassing naar aanleiding 

van de opmerking van het departement Ruimte Vlaanderen. 
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art. 2  Een afschrift van deze beslissing, samen met de overige documenten van het dossier, voor 

goedkeuring over te maken aan de hogere overheid. 

 

6. Definitieve aanvaarding GRUP 'Uitbreiding gemeentelijke basisschool' 

Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2012 houdende voorlopige vaststelling van het 

gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding gemeentelijke basisschool”; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat aanvankelijk werd georganiseerd van 16 november 2012 tot en 

met 15 januari 2013; 

 

Overwegende dat niet alle dagbladen het bericht van onderzoek hadden gepubliceerd waardoor 

onvoldoende ruchtbaarheid aan het openbaar onderzoek werd gegeven; 

 

Gelet op de rechtzetting van het bericht van onderzoek waarbij de verlenging van het openbaar 

onderzoek van 12 december 2012 tot en met 11 februari 2013 werd kenbaar gemaakt; 

 

Overwegende dat voldoende ruchtbaarheid gegeven werd door aanplakking en door publicatie in 

verschillende dagbladen; 

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 18 februari 2013 waaruit 

blijkt dat drie bezwaren werden ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 26 maart 2013 waarbij de drie bezwaren en de 

adviezen van het departement Ruimte Vlaanderen en de deputatie van Vlaams-Brabant werden 

behandeld; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het GRUP ‘Uitbreiding gemeentelijke basisschool’ definitief te aanvaarden mits rekening te 

houden met het advies van de GECORO inzake de aanpassing naar aanleiding van de 

bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. 

 

art. 2  Een afschrift van deze beslissing, samen met de overige documenten van het dossier, voor 

goedkeuring over te maken aan de hogere overheid. 

 

7. Goedkeuring kosteloze verwerving van een perceeltje grond aan de Burggraaf Georges 

Terlindenlaan 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 20 juni 2011 houdende 

goedkeuring van de gratis verwerving van een perceeltje grond gelegen aan de Burggraaf Georges 

Terlindenlaan, kadastraal gekend Boortmeerbeek 2
de

 afdeling wijk B nr. 15/X/3 en eigendom van de 

heer Michel De Lantsheere; 

 

Gelet op het hierbijgaand opmetingsplan opgemaakt door Ludo Cuyt, landmeter te Haacht, waaruit 

blijkt dat de oppervlakte van het perceeltje grond 30 m² bedraagt; 
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Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 

gemeente; 

 

Gelet op het uittreksel van de kadastrale bescheiden; 

 

Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 

 

Gelet op het bodemattest van 16 mei 2013; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het perceeltje grond, zoals afgebeeld op het opmetingsplan, gratis over te nemen van de heer 

Michel De Lantsheere en in te lijven in de openbare wegenis van de Burggraaf Georges 

Terlindenlaan. 

 

art. 2 De heren Baert Michel Edmond Leocadia - burgemeester en Smits Johan Petrus Robert - 

gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de 

gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 

 

8. Grondverwerving voetweg nr. 36 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 maart 2009 houdende 

goedkeuring van de verwerving van een strook grond gekend als inname 3 van de bedding van 

voetweg nr. 36, kadastraal gekend Boortmeerbeek 2
de

 afdeling wijk A nr. 678/C deel en eigendom van 

de nv Save Consulting; 

 

Gelet op het hierbijgaand opmetingsplan opgemaakt door het studiebureau Groep Infrabo uit Westerlo, 

waaruit blijkt dat de oppervlakte van het perceel grond 5 a 56 ca bedraagt; 

 

Gelet op de verkoopsbelofte ondertekend door Sam Verelst vertegenwoordiger van nv Save 

Consulting, waaruit blijkt dat het perceel zal worden overgedragen tegen de prijs van 519,17 EUR; 

 

Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 

gemeente; 

 

Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 

 

Gelet op het bodemattest van 30 april 2013; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van grondafstand; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 
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Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 De strook grond, zoals afgebeeld op het opmetingsplan, aan te kopen van de nv Save 

Consulting voor de som van 519,17 EUR en in te lijven in de openbare wegenis van voetweg 

nr. 36. 

 

art. 2 De heren Baert Michel Edmond Leocadia - burgemeester en Smits Johan Petrus Robert - 

gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de 

gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 

 

9. Kerkfabriek Onze-Lieve Vrouw van Gedurige Bijstand Haacht-Station - budgetwijziging 

nr. 1 

De N-VA-fractie vraagt wat deze budgetwijziging als impact heeft op het gemeentelijk budget 2013.  Is 

er een budgetwijziging voor de gemeente noodzakelijk en wanneer kan dat? 

De schepen van financiën zegt dit te zullen nakijken, maar dat binnen de regels van BBC er geen 

budgetwijziging op de gemeenteraad noodzakelijk is wanneer binnen de actie voldoende budget 

aanwezig is.  Een budgetwijziging kan opgemaakt worden van zodra het toezicht haar zegen gegeven 

heeft over het gemeentelijke budget. Deze wordt deze dagen verwacht. 

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende 

erediensten; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen reglement 

op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de 

erkende erediensten; 

 

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 

Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2012 met betrekking tot de goedkeuring 

van het budget 2012 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand (Haacht-Station); 

 

Gelet op het verslag van de vergadering van het Centraal Kerkbestuur Haacht van 6 mei 2013; 

 

Overwegende dat de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand (Haacht-Station) een 

budgetwijziging voorstelt waarbij het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de 

exploitatietoelage verhoogt met 1.827,00 EUR; 

 

Overwegende dat de parochie Onze-Lieve-Vrouw Gedurige Bijstand zich uitstrekt over het 

grondgebied van drie gemeenten, namelijk Haacht, Kampenhout en Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek voor één derde bijdraagt in de exploitatietoelage; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art.1 Kennis te nemen van de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw 

Gedurige Bijstand en het aangepaste budget 2013 met volgende bedragen: 
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- exploitatie 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

 - overschot exploitatie 2011 

 - saldo 

 

 

1.428,00 EUR 

42.711,00 EUR 

- 41.283,00 EUR 

6.820,00 EUR 

- 34.462,00 EUR 

 

 De gemeentelijke exploitatietoelage bedraagt 11.487,33 EUR. 

 

- investeringen 

 - ontvangsten 

 - uitgaven 

 - saldo 

- saldo investeringen 2012 

- saldo 

 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

0,00 EUR 

2.192,19 EUR 

2.192,19 EUR 

 

 De gemeentelijke investeringstoelage bedraagt 0,00 EUR. 

 

art. 2 Deze budgetwijziging nr. 1 en het aangepaste budget 2013 met een gunstig advies aan de 

goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 

 

10. Belastingsreglement verkavelingen 

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

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, afgekort als VCRO; 

 

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 

 

Overwegende dat het dossierbeheer bij verkavelingsaanvragen en aanvragen tot stedenbouwkundige 

vergunning voor groepswoningbouw of appartementen veel arbeidsintensiever is dan het 

dossierbeheer bij andere stedenbouwkundige aanvragen of meldingen (problematieken 

waterhuishouding, nutsvoorzieningen, impact op omgeving, parkeren, mobiliteit, ontsluiting ed.); 

 

Overwegende dat het dossierbeheer bij verkavelingsaanvragen en aanvragen tot stedenbouwkundige 

vergunning voor groepswoningbouw of appartementen veel arbeidsintensiever is wanneer het project 

gelegen is in een algemeen of bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een 

wijziging naar de gebiedsaanduiding wonen voorziet, dan het dossierbeheer bij andere 

stedenbouwkundige aanvragen of meldingen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 21 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne 

Cleiren, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, 

Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

 

art. 1 Een belastingreglement op verkavelingen goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
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Belastingreglement op verkavelingen 

Artikel 1: Definities 

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1° Groepswoning: het gemeenschappelijk oprichten van woningen die een gemeenschappelijke werf 

hebben en fysisch of stedenbouwkundig met elkaar verbonden zijn; 

2° Appartementen: woongelegenheden zoals bedoeld in artikel 4.1.8 van het Decreet van 27 maart 

2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

4° Vlaamse besturen: de overheden zoals gedefinieerd in artikel 1.2, 20° van het Decreet van 27 

maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

5° Sociale woonorganisatie: een organisatie, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 26° Vlaamse 

Wooncode; 

Artikel 2: Belastbare grondslag 

Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2018 een belasting gevestigd op het afleveren van 

verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw of voor 

appartementen. 

 

De belasting is verschuldigd zodra de afgeleverde vergunning definitief is geworden en niet meer kan 

worden aangevochten. 

 

Dit reglement is van toepassing op aanvragen ingediend vanaf de bekendmaking van dit reglement 

zoals bepaald in artikel 186 en 187 van het Gemeentedecreet. 

Artikel 3: Belastingplichtige 

§1. De belasting is verschuldigd door de persoon die de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

heeft ingediend. Indien de aanvraag namens een andere persoon dan de aanvrager wordt 

ingediend, is de belasting verschuldigd door de persoon namens wie de aanvraag wordt 

ingediend. 

 

§2. De eigenaar van het betreffende onroerend goed op het ogenblik dat de belasting verschuldigd is, 

is hoofdelijk gehouden tot betaling van de verschuldigde belasting. 

Artikel 4: Berekening van de belasting 

§1. De heffing bedraagt  

1° 1.000,00 EUR per kavel of woongelegenheid indien de kavel of woongelegenheid gelegen is 

op een kadastraal perceel dat voor minstens 50% van de oppervlakte het voorwerp heeft 

uitgemaakt van een bestemmingswijziging door middel van een algemeen of bijzonder plan 

van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan naar bestemming die ressorteert onder de 

gebiedsaanduiding “wonen”, terwijl voorafgaand aan de bestemmingswijziging een andere 

gebiedsaanduiding van toepassing was; 

2° 500,00 EUR per kavel of woongelegenheid in de overige gevallen. 

Artikel 5: Vrijstellingen 

§1. Enkel de vrijstellingen en ontheffingen opgenomen in dit artikel zijn van toepassing in de 

gemeente. 

 

§2. De verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen aangevraagd door of namens volgende 

personen zijn vrijgesteld: 

1° de Vlaamse besturen; 

2° de sociale woonorganisaties; 

 

§3. Volgende verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen zijn van de belasting vrijgesteld: 

1° de stedenbouwkundige vergunningen die betrekking hebben op percelen gelegen in een 

verkaveling waarvoor de belasting reeds is betaald; 
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2° in de mate dat op de verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning een sociale 

last van toepassing is zoals bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Decreet van 27 maart 2009 

betreffende het grond- en pandenbeleid; 

3° de vergunningen die een wijziging inhouden van een niet vervallen verkavelings- of 

stedenbouwkundige vergunning. 

Artikel 6: Inkohiering 

De heffing wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt 

door het college van burgemeester en schepenen. 

Artikel 7: Betaling van de heffing 

De heffing moet betaald worden binnen 2 maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 8: Bezwaar en beroep tegen de aanslag 

§1. De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 

college van burgemeester en schepenen. 

 

 Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op 

straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de 

kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving 

van de aanslag.. Van het bezwaarschrift wordt binnen 15 dagen na de indiening ervan een 

ontvangstmelding afgegeven. 

 

§2. Het beroepschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 

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

gemeentebelastingen. 

Artikel 9 

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

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

van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4 ,6 tot en met 9bis van 

het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot en met 175 van het 

uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de 

inkomsten betreffen. 

Artikel 10 

Dit reglement is van toepassing op verkavelingsvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen 

die worden afgeleverd ingevolge aanvragen die zijn ontvankelijk verklaard vanaf de vijfde dag 

volgend op de bekendmaking van dit reglement overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams 

gemeentedecreet. 

 

art. 2 Dit reglement over te maken aan de toezichthoudende overheid. 

 

11. Aanpassing belastingreglement leegstandsheffing  

Na de toelichting door de schepen van ruimtelijke ordening vraagt de N-VA-fractie hoe men kan 

bewijzen dat in een gebouw er een andere activiteit is. Volgens de schepen kan alle geregeld 

bewijsmateriaal aangedragen worden door diegene die de vrijstelling inroept om dit te ontkrachten. In 

het bezwaarschrift moet dit geformuleerd worden en men moet zich uiteraard op een vrijstelling 

kunnen beroepen. Als overheid kent men niet alle elementen van een situatie.  Daarom is de procedure 

voorzien dat men eerst opgenomen wordt in een register, dan een belasting geheven wordt en dan een 

bezwaar kan worden ingediend.  Uiteraard worden gevallen die manifest bekend staan als vrijstelling 

niet belast.  Opname in het register houdt niet automatisch  een belasting in, maar het decreet laat 

geen keuze over de opname in het register.  Opname in het regsiter doet wel een voorkooprecht 

ontstaan.  
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De CD&V-fractie vindt de formulering van artikel 12.1f zeer vaag en vraagt zich af of het niet beter is 

de term “vergunbaar” toe te voegen.  Het kan of mag de bedoeling niet zijn om niet vergunbare 

toestanden toe te dekken. 

De schepen van ruimtelijke ordening zegt dat de Vlaamse regering tot nu toe nagelaten heeft een 

besluit op te maken en dat de huidige formulering deze toestand opvangt. Op het argument dat men 

juist hierop een beroep zal doen om aan verandering te ontsnappen en dat een belasting een goede 

stimulans is, wijst de schepen van ruimtelijke ordening op de rol van de handhaving.  

De N-VA-fractie vraagt wat in artikel 11 met “elke andere woning” wordt bedoeld en hoe een volledig 

leeg appartementsgebouw wordt belast.  De schepen van ruimtelijke ordening zegt dat dit zo uit het 

decreet overgenomen is en dat in het geval van een volledig leeg appartementsgebouw er een 

belasting per appartement is. 

Tot slot zegt de schepen van ruimtelijke ordening nog dat de gemeente zichzelf niet kan belasten in 

geval van bijvoorbeeld het leegstaande rusthuis of de oude pastorie.  

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 april 2013; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 12 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice 

Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey 

Bogaerts).  

 5 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Karel 

Sterckx, Francine De Becker).  

 4 onthouding (Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het gemeentelijke belastingreglement op de leegstand zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 21 juni 2010, in te trekken. 

 

art. 2 Een aangepast belastingsreglement op de leegstand goed te keuren, waarvan de tekst als volgt 

luidt: 

 

Gemeentebelasting op woningen en gebouwen opgenomen in het leegstandsregister 

 

Hoofdstuk I: heffingstermijn, belastbare grondslag en definities 

Artikel 1 

Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de 

woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in 

het gemeentelijk leegstandsregister. 

 

Het leegstandsregister wordt opgemaakt en bijgehouden overeenkomstig artikel 2.2.6 van het decreet 

grond- en pandenbeleid. 

Artikel 2 

Voor de toepassing van dit reglement worden volgende definities of indicaties gehanteerd: 

1. Administratie: de gemeentelijke of intergemeentelijke administratieve eenheid die door het 

gemeentebestuur belast wordt met de opmaak en de opbouw van het leegstandsregister; 

2. Beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen of het gedelegeerde personeelslid, 

vermeld in artikel 2.2.7. §5 van het decreet; 

3. Decreet: het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

4. Leegstandsregister: het gemeentelijk register van leegstaande gebouwen en woningen, vermeld 

in artikel 2.2.6 §1 van het decreet grond- en pandenbeleid; 
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5. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijze: 

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; 

6. 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; 

7. Woning: een goed, vermeld in artikel 2, §1, eerste lid, 31° van de Vlaamse Wooncode; 

8. Kamer: woning waarin één of meer van de volgende voorzieningen ontbreken: wc, bad of 

douche, kookgelegenheid en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van 

de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel 

uitmaakt; 

9. Administratieve akte: genummerd document dat inventarisdatum, kadastrale gegevens van het 

leegstaande gebouw of woning, de zakelijke gerechtigden, de beslissing tot opname in het 

leegstandsregister en de beroepsmogelijkheid tegen de opname in het leegstandsregister omvat; 

10. Inventarisatiedatum: de datum waarop het gebouw en/of de woning en/of de kamer op de 

inventaris wordt opgenomen. Dit is tevens de datum van de akte en referentiepunt om de 

verjaardag te bepalen; 

11. Leegstaand gebouw: een gebouw wordt als leegstaand beschouwd indien meer dan de helft van 

de totale vloeroppervlakte niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend 

gedurende een termijn van ten minste twaalf opeenvolgende maanden. Daarbij 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. 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 goed voorafgaand aan het vermoeden van 

leegstand, zoals dat blijkt uit aangiften, akten of bescheiden; 

12. Leegstaande woning: een woning wordt als leegstaand beschouwd wanneer zij gedurende een 

termijn 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; 

13. Zakelijk gerechtigde: de houder van een van de volgende zakelijke rechten: 

a. de volle eigendom; 

b. het recht van opstal of van erfpacht; 

c. het vruchtgebruik. 

Hoofdstuk II: inventaris 

Artikel 3 

De administratie maakt twee afzonderlijke gemeentelijke inventarissen: 

1. een gemeentelijke inventaris “leegstaande gebouwen”; 

2. een gemeentelijke inventaris “leegstaande woningen”. 

 

Beide inventarissen worden ondergebracht in het leegstandsregister. 

 

In de gemeentelijke inventaris worden minimaal de volgende gegevens opgenomen: 

1. het adres van het leegstaande pand; 

2. de kadastrale gegevens van het leegstaande pand; 

3. de identiteit en het adres van de zakelijk gerechtigde; 

4. het nummer en de datum van de administratieve akte; 

5. de indicaties die aanleiding hebben gegeven tot de opname. 
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6. eventueel, de feiten die aanleiding geven tot een vrijstelling van de leegstandsheffing 

overeenkomstig artikel 3.2.21 van het decreet, met de vermelding van de begin- en einddatum 

van de vrijstelling; 

7. eventueel, de datum van de indiening van een beroep overeenkomstig artikel 6, en de datum en 

de aard van de beslissing in beroep. 

 

Er wordt tevens een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de 

leegstand staven, toegevoegd. 

Artikel 4 

De leegstand van een gebouw of woning wordt beoordeeld aan de hand van één of meerdere 

indicaties: 

1. de onmogelijkheid om het gebouw te betreden of te bewonen, bijvoorbeeld door een 

geblokkeerde toegang, dichtgemaakte raam- en deuropeningen, geen winddichtheid van het 

gebouw, geen waterdichtheid van het gebouw, onafgewerkte ruwbouw, ernstige vernielingen, 

structurele verbouwingswerkzaamheden;  

2. het langdurig aanbieden van het gebouw of van de woning als « te huur » of « te koop »;  

3. het ontbreken van aansluitingen voor nutsvoorzieningen of het vermoeden van een dermate laag 

verbruik van de nutsvoorzieningen dat een gebruik overeenkomstig de woonfunctie of het 

normale gebruik van het gebouw kan worden uitgesloten tenzij de houder van het zakelijk recht 

hiervoor verantwoording kan geven gesteund op zijn toestand;  

4. de vermindering van het kadastraal inkomen overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen 1992;  

5. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning of van 

een aangifte als tweede verblijf indien er geen inschrijving in het bevolkingsregister is; 

6. het niet of niet volledig bemeubeld zijn van de woning; 

7. uitwendige indicaties van leegstand, bijvoorbeeld geblindeerde of dichtgeschilderde ramen, 

langdurig neergelaten rolluiken, ernstige uitwendige bevuiling, afwezige of uitpuilende 

brievenbus, enz.; 

8. getuigenverklaringen, bijvoorbeeld door omwonenden, postbode, wijkagent; 

9. andere indicaties die ter plaatse kunnen worden vastgesteld zoals opgesomd in het verslag dat 

bij de akte wordt toegevoegd. 

 

Een ander gebruik van een woning dan effectieve bewoning wordt niet aanvaard als zijnde gebruik 

van de woning, tenzij het gaat om een door de Vlaamse regering omschreven functie die een effectief 

en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt, overeenkomstig de bepalingen in 

artikel 2.2.6, §3 van het decreet grond- en pandenbeleid. 

 

Ondanks inschrijving in het bevolkingsregister op het adres van de woning, kan leegstand worden 

vastgesteld aan de hand van de indicaties hierboven beschreven. 

Artikel 5 

De administratie spoort de leegstand op en maakt een gemotiveerde administratieve akte ter 

vaststelling van de leegstand. De zakelijk gerechtigde wordt per beveiligde zending in kennis gesteld 

van deze vaststelling. 

Artikel 6 

Binnen een termijn van 30 dagen, ingaand de dag na deze van het ontvangen van de administratieve 

akte van leegstand, kan de zakelijk gerechtigde bij het college van burgemeester en schepenen beroep 

aantekenen tegen de beslissing tot opname in het leegstandsregister. 

De zakelijk gerechtigde die de inventarisatie wenst te betwisten, moet hiervoor zelf alle nodige 

bewijsstukken voorleggen. 

Het beroepschrift wordt gedagtekend en per beveiligde zending overgemaakt en moet minstens 

volgende gegevens te bevatten: 

1. identiteit en adres van de indiener; 
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2. aanwijzing van de administratieve akte van leegstand en van het gebouw of de woning waarop 

het bezwaarschrift betrekking heeft; 

3. één of meer bewijsstukken die aantonen dat het gebouw of de woning niet leegstaat. 

 

Als het beroepschrift wordt ingediend 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. De indiener voegt bij het beroepschrift de 

overtuigingstukken die hij nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener gebundeld en 

op een bijgevoegde inventaris opgenomen. 

 

Het college van burgemeester en schepenen doet uitspraak over het bezwaarschrift en betekent zijn 

beslissing aan de indiener binnen een termijn van 90 dagen, ingaand de dag na deze van de betekening 

van het beroepschrift. 

Indien de beslissing tot opname in het leegstandsregister niet tijdig betwist wordt of het beroep van de 

zakelijk gerechtigde onontvankelijk of ongegrond is, neemt de administratie het gebouw, de woning of 

de kamer in het leegstandsregister op vanaf de datum van de administratieve akte van vaststelling van 

de leegstand. 

Artikel 7 

De zakelijk gerechtigde kan een gemotiveerd verzoek tot schrapping richten tot de administratie. Na 

onderzoek neemt de administratie een beslissing binnen een termijn van orde van twee maanden na 

ontvangst van het verzoek. Beroep tegen deze beslissing kan worden aangetekend zoals beschreven in 

artikel 6. 

Een gebouw wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens de zakelijk gerechtigde bewijst dat meer 

dan de helft van de totale vloeroppervlakte overeenkomstig de functie aangewend wordt gedurende 

een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden. De datum van schrapping is de eerste dag van 

de aanwending overeenkomstig haar functie. 

Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt, eens de zakelijk gerechtigde bewijst dat deze 

woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden wordt gebruikt in 

overeenstemming met haar functie. 

De datum van schrapping is de eerste dag van de aanwending overeenkomstig haar functie. 

 

Tegen de beslissing omtrent de schrapping (weigering schrapping of beslissing tot schrapping vanaf 

een bepaalde datum) kan in beroep worden gegaan op dezelfde formele manier als bij het beroep tegen 

de administratieve akte. 

Hoofdstuk III: belastingen 

Artikel 8 

De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd 

vanaf het ogenblik dat die woning of dat gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is 

opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. 

 

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is 

de belasting verschuldigd op het ogenblik van het verstrijken van elke nieuwe periode van twaalf 

maanden. 

Artikel 9 

Als belastingplichtige wordt beschouwd de houder het zakelijk recht met betrekking tot een gebouw 

en/of woning op het ogenblik van de opname in één van de lijsten van de gemeentelijke inventaris of 

in het leegstandsregister. 

 

Zolang het gebouw, de woning niet is geschrapt uit een inventaris of het leegstandsregister, wordt de 

houder van het zakelijk recht op het ogenblik dat een nieuwe termijn van twaalf maanden verstrijkt als 

belastingplichtige van de nieuwe belasting beschouwd. 
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Behoort één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid toe aan meer dan één persoon dan geldt de 

onverdeeldheid als belastingplichtige. De leden van de onverdeeldheid zijn hoofdelijk gehouden tot 

betaling van de verschuldigde belasting. 

 

Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. 

Artikel 10 

Bij overdracht van het zakelijk recht moet de overdrager de verkrijger op de hoogte brengen van de 

opname van het pand in het leegstandsregister. 

Daarnaast moet de overdrager van het zakelijk recht de gemeente per aangetekend schrijven een kopie 

van de notariële akte bezorgen, binnen twee maanden na het verlijden van deze akte. 

De kopie bevat minstens de volgende gegevens: 

1. naam en adres van de verkrijger van het zakelijk recht en zijn eigendomsaandeel en de aard van het 

zakelijk recht dat wordt overgedragen; 

2. datum van de akte, naam en standplaats van de notaris; 

3. nauwkeurige aanduiding van de overgedragen woning of het gebouw, dit wil zeggen: het adres en 

kadastraal nummer van het overgedragen goed en de oppervlakte. 

 

Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van het zakelijk recht als 

belastingschuldige beschouwd voor de eerstvolgende belasting die na de overdracht van het zakelijk 

recht wordt gevestigd. 

Artikel 11 

De belasting bedraagt: 

1. 1.290,00 EUR voor een leegstaand gebouw; 

2. Voor een leegstaande woning: 

a. 1.290,00 EUR voor een eengezinswoning; 

b. 100,00 EUR voor een individuele kamer of studentenkamer zoals gedefinieerd in het 

Kamerdecreet; 

c. 400,00 EUR voor elke andere woning dan deze vermeld onder a) en b). 

 

De belasting wordt vermenigvuldigd met 1,5 per bijkomende nieuwe termijn van twaalf maanden dat 

het gebouw of de woning op de inventaris staat. 

Het aantal termijnen van twaalf maanden dat een gebouw of woning op de inventaris staat wordt 

herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning. 

Artikel 12: 

1. Van de leegstandsheffing zijn vrijgesteld: 

a. de belastingplichtige die volle eigenaar is van één enkele woning, bij uitsluiting van enige 

andere woning.  

b. de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft.  

c. de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische 

instelling of in een ziekenhuis.  

d. de belastingplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid beperkt werd ingevolge een 

gerechtelijke beslissing; 

e. de belastingplichtige die, te rekenen vanaf de datum van de notariële akte, minder dan twee 

jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning; 

f. de zakelijk gerechtigde van een leegstaande woning die op het moment van de vaststelling 

van leegstand de woning effectief en  niet-occasioneel voor een andere functie gebruikte, 

voor zover de woning nog steeds voor deze andere functie wordt gebruikt, wat door de 

zakelijk gerechtigde jaarlijks moet worden aangetoond voor het verstrijken van een nieuwe 

periode van 12 maanden opname op het leegstandsregister. 
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2. Een vrijstelling wordt verleend indien het gebouw of de woning :  

a.  gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd 

onteigeningsplan; 

b. geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een 

voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld; 

c.  opgenomen is in een ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare monumenten, 

neergelegd voor advies en aanplakking bij het gemeentebestuur, met dien verstande dat 

deze vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van 36 maanden volgend op de datum 

van opname in voormeld ontwerp van lijst; 

d. beschermd is als monument. Deze vrijstelling geldt voor 36 maanden vanaf de beslissing 

tot bescherming; 

e.  beschermd is als monument en daarvoor een restauratiepremie is aangevraagd; 

f.  vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp, met dien verstande dat deze 

vrijstelling slechts geldt gedurende een periode van 36 maanden volgend op de datum van 

de vernieling of beschadiging; 

g. onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader 

van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een 

gerechtelijke procedure of omwille van een andere administratieve procedure die het 

effectief gebruik van het pand onmogelijk maakt; 

h. gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige vergunning voor 

renovatiewerken, met dien verstande dat deze vrijstelling slechts geldt gedurende een 

termijn van 36 maanden volgend op het uitvoerbaar worden van de stedenbouwkundige 

vergunning; 

i. het voorwerp uitmaakt van niet-vergunningsplichtige renovatiewerken: 

1° Er wordt in een periode van 10 jaar aan de belastingplichtige éénmaal een vrijstelling 

van maximaal 3 jaar gegeven voor de renovatie van de woning en/of het gebouw, 

waarbij de problematische situatie ten gronde wordt aangepakt. 

2° De geplande renovatiewerken moeten aangetoond worden aan de hand van een 

gedetailleerd renovatieschema. 

Het gedetailleerde renovatieschema moet de volgende stukken bevatten: 

- een tekening of schets van de woning of het gebouw met aanduiding van de 

werken; 

- een volledige opsomming en korte beschrijving van alle werken; 

- de aanvangsdatum en uitvoeringstermijn van de werkzaamheden; 

- facturen van reeds uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen; 

- een fotoreportage van de gebouwdelen die gerenoveerd worden. 

De vrijstelling geldt voor het jaar van het indienen van het renovatieschema en de twee 

daaropvolgende aanslagjaren. 

Het renovatieschema moet worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. De 

belastingplichtigen  worden er schriftelijk van verwittigd of het renovatieschema volledig is 

bevonden en de vrijstelling toegekend wordt. 

a. het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of 

aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, § 2, van de Vlaamse Wooncode; 

b. onder het zakelijk recht valt met als houder: 

- een sociale huisvestingsmaatschappij die door de VMSW erkend is; 

- een andere sociale woonorganisatie; 

- een autonoom gemeentebedrijf; 

- een gemeente, OCMW of intergemeentelijke vereniging. 

Indien de belastingplichtige de leegstand laat aanhouden omwille van een vreemde oorzaak die 

de belastingplichtige niet kan worden toegerekend, wordt eveneens een vrijstelling verleend. 

Artikel 13: 

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 

wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
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Artikel 14: 

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 15: 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 

schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.  

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Van het 

bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven, binnen vijftien dagen na de indiening ervan. 

Artikel 16: 

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 van het 

Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit 

Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Raadslid Maurice Vanmeerbeeck verlaat de zitting. 

12. Regioscreening 

Na de toelichting door de voorzitter bespreken de fracties de vragenlijst over de regioscreening en 

stellen vast dat de bespreekperiode veel te kort is en dat een genuanceerde benadering noodzakelijk is.  

Er wordt gepleit om een sterke houding als gemeente aan te nemen en actief aan het debat mee te 

werken. Zo kan de gemeente het heft nog in handen proberen te houden. De documentatie die op 

internet beschikbaar is, is zo gigantisch dat er heel wat studiewerk nodig is om het te doorgronden. De 

burgemeesters zullen daarbij best zo veel als mogelijk een gezamenlijke houding aannemen. De 

gemeenteraad besluit om de conclusies van de bespreking in een besluit op te nemen en zo over te 

maken als antwoord aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.  Daarna kan nog altijd een 

verdere bespreking in de gemeenteraadscommissie gebeuren. In elk geval wordt nu het verdere 

initiatief van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant afgewacht. 

 

Overwegende dat in het kader van de interne staatshervorming van de Vlaamse Regering een 

regioscreening over de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten wordt georganiseerd; 

 

Overwegende dat in het kader van deze regioscreening in de nabije toekomst ‘regiotafels’ zullen 

worden georganiseerd waaraan alle gemeenten uit de provincie zullen deelnemen; 

 

Gelet op de brief van de gouverneur van 15 april 2013 waarmee de gemeenten met het oog op de 

voorbereiding van deze regiotafels worden uitgenodigd een inhoudelijke bijdrage te leveren bij deze 

regioscreening; 

 

Overwegende dat alle politieke fracties de gelegenheid hebben gehad hun visie over de gestelde 

vragen in het kader van deze regioscreening mee te delen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 

art. 1 De elementen uit het debat op de gemeenteraad als volgt vast te stellen: 

 Het komt de raadsleden vreemd over dat ongeveer 12 jaar geleden een decreet in het 

leven wordt geroepen dat als effect heeft gehad dat bestaande intercommunale 
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samenwerkingen verplicht gesplitst moesten worden, wat soms moeizaam verliep en 

lang niet overal gebeurd is, en men nu al de omgekeerde weg wil bewandelen. 

 Wat aan de grondslag ligt van de huidige regioscreening is niet de schuld van de 

gemeenten, maar het gevolg van wat de decreetgever mogelijk maakte en stimuleerde. 

 Er is zeker een verschil in aanvoelen tussen de stedelijke context en de landelijke voor 

wat betreft de noodzaak tot rationalisering en welke rationalisering dat dan wel moge 

zijn. 

 Zit er een verdoken evolutie naar fusies achter het gebeuren van de regioscreening?  De 

gemeenteraad vindt dat het dan ook maar eens duidelijk gezegd moet worden. 

 De periode om de problematiek te bespreken in de gemeenten is veel te kort.  Dit is een 

probleem dat de meerderheid-minderheidsverhouding overstijgt en bovendien best ook 

eens verkennend afgetoetst moet worden met de buurgemeenten en bovendien, vanuit 

democratisch oogpunt, niet alleen maar aan de burgemeesters kan worden toegewezen.  

 Zulk thema op tafel leggen bij het prille beging van een nieuwe legislatuur waarin ook 

nog eens geworsteld moet worden met vernieuwingen zoals het BBC-verhaal is 

onredelijk. 

 Intergemeentelijke samenwerkingen spelen een grote rol in het dagelijkse praktische 

leven van een gemeente, maar zijn niet altijd goed gekend, wat daarom nog niet 

automatisch wil zeggen dat ze dan maar afgeschaft moeten worden. 

 De gemeente wil een zo sterk mogelijke houding aannemen om in het debat toch mee te 

spreken. Dat zal niet gemakkelijk zijn als men in overweging neemt welke documenten 

er al niet gewoon op het internet raadpleegbaar zijn om zich te informeren. 

 Het debat rond de regioscreening moet op zoek gaan naar de ideale schaalniveaus.  De 

gemeenteraad ziet er 2 belangrijke groter dan de gemeente: de provincie en de huidige 2 

arrondissementen. De fysieke grens van de ring rond Brussel is een belangrijke factor. 

 Niet alle sectoren kunnen of hoeven vanuit een zelfde schaal te werken: het economische 

volgt niet automatisch het culturele of het sociale. Zoeken naar 1 regio-indeling is 

zinloos. 

 Momenteel legt de Vlaamse regering zelf normen op van samenwerking om 

gesubsidieerd te kunnen worden.  Eerst moet dit worden uitgezuiverd en afgeschaft voor 

er zinvol verder kan gewerkt worden. 

 Een aantal intergemeentelijke samenwerking bestaan nu omdat ze decretaal niet anders 

mogen: een eenvoudige contractuele samenwerking zou in bepaalde gevallen al kunnen 

volstaan. 

 De Vlaamse Overheid moet zelf de oefening eens maken over haar huidige regio-

indeling: in een sector worden organismen opgericht met bijna gelijke doelen, maar 

verschillende werkingsgebieden: niet de gemeenten liggen aan de oorsprong van deze 

vaststelling. 

 De opsplitsing tussen dienstverlenende en opdrachthoudende intergemeentelijke 

samenwerkingen is contraproductief in de ontwikkeling van de regionale 

samenwerking.  Dit is een te rigide kader om evoluties gemakkelijk te laten ontwikkelen. 

 Juridismen blijven spelen: bijvoorbeeld: er kan nu 1 afgevaardigde voor meerdere 

algemene vergaderingen worden aangeduid… als de algemene vergadering van een IGS 

eerst haar statuten wijzigt.  Vereenvoudiging zou al een stap voorwaarts zijn.  

 

art. 2 Deze antwoorden aan de gouverneur over te maken. 

 

13. Kapitaalverhoging Publi-T 

De N-VA-fractie vraagt wat de frase ‘…of zal beschikken…’ in het ontwerpbesluit kan betekenen.  De 

voorzitter zegt dat het hier gaat om de hypothese dat er gemeenten niet instappen en er zo een 

herverdeling zou plaatsvinden tussen de deelnemers. 

 

Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 



- 153 - 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 op de intergemeentelijke samenwerking; 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Finilek; 

 

Gelet op het feit dat Finilek op verzoek en voor rekening van de gemeente aandeelhouder is van Publi-

T; 

 

Gelet op het reglement van de algemene vergadering van Finilek voor het beheer van de participatie in 

Publi-T; 

 

Gelet op de aangetekende brief van 3 januari 2013 van Finilek; 

 

Overwegende de toelichting in de motiveringsnota van Publi-T voor de kapitaalverhoging; 

 

Overwegende dat de gemeente in Finilek over voldoende reserves beschikt of zal beschikken die voor 

de betaling van het voor de gemeente voorziene bedrag van de kapitaalverhoging kunnen worden 

gebruikt; 

 

Overwegende dat in het budget geen kredieten moeten worden voorzien; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 20 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven 

Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, 

Kristel Andries).  

 

art. 1 Finilek te verzoeken voor rekening van de gemeente de kapitaalverhoging van Publi-T te 

onderschrijven voor een bedrag van 69.488,03 EUR. 

 

art. 2 Finilek te verzoeken in te staan voor de financiering van het gedeelte van het bedrag vermeld 

in artikel 2, dat het in Finilek voor de gemeente beschikbare reserves overschrijdt. 

 

14. Aanpassing reglement eikenprocessierupsen 

De N-VA-fractie betreurt dat er al communicatie naar de bevolking is gegaan voor dat de 

reglementswijziging op de gemeenteraad besproken werd. De wijziging betreft echter de 

volksgezondheid.  Doel van de wijziging is dat preventief optreden nog wel door de overheid betaald 

wordt, maar de bestrijding zelf niet meer.  Dat doet vragen rijzen bij situaties waarbij buren last 

hebben van de rups, maar de eigenaars er niets aan willen of kunnen doen. 

De burgemeester antwoordt dat de communicatiemomenten afhangen van de evolutie van de 

eikenprocessierups en dat er dus niet strikt op de timing van de gemeenteraad kan worden gewerkt.  

De plaatsen waar de rups voorkomt, zijn door de gemeente uit ervaring gekend. Handhaving is ook 

hier belangrijk om niet te verzeilen in situaties als door het raadslid beschreven. 

De N-VA-fractie vraagt verduidelijking of, indien een lijst bestaat van plaatsen, deze nog behandeld 

worden of dat het nu al een zaak is om individueel op te volgen. De burgemeester zegt dat alleszins de 

brandweer in deze niet optreedt.  Raadslid Marina Palstermans zegt dat zij naar aanleiding van het 

bericht op de nieuwsbrief gecontacteerd werd mùet het geval van de burenoverlast. De burgemeester 

zegt dat een nieuwe nieuwsbrief met meer en duidelijker informatie zal worden verspreid voor het 

einde van de plaag. 

De CD&V-fractie zegt dat het een zaak van volksgezondheid betreft en de gemeente als overheid dus 

een rol moet blijven spelen. De N-VA-fractie benadrukt dat niet iedereen deze kosten voor zijn 

rekening kan nemen en dat door de reglementswijziging een elementair gegeven van dienstverlening 

uit de gemeente weggeknipt wordt.  De CD&V-fractie haalt aan dat door het feit dat de gemeente de 
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zaak in hand neemt er kostenbesparend gewerkt wordt. Individuele opdrachten zullen altijd duurder 

uitvallen. Bovendien wordt nu een stimulans gegeven om niet langer eiken aan te planten, wat in 

tegenspraak is met het biodiversiteitsbeleid dat de gemeente zegt te volgen. 

De burgemeester zegt dat de wet voorschrijft dat iedereen de rups moet bestrijden en dat het geen 

gemeentelijke taak is dit bij particulieren te doen.  Bovendien moet de gemeente in haar communicatie 

opletten geen oneerlijke concurrentie  te bevorderen. 

De CD&V-fractie ziet het debat daardoor afvloeien van de kern, terwijl N-VA-fractie verwijst naar 

goede voorbeelden zoals de gemeente Nijlen. Volgens CD&V-fractie zijn er in de Kempen talrijke 

gemeenten die nuttige en goede initiatieven ontplooien en dat dit soort ingrepen niet gepast zijn om 

een zinvol besparingsbeleid te ontwikkelen. 

De voorzitter sluit af met de stelling dat volgens hem de gemeente doet wat 8 op de 10 gemeenten 

doen. 

 

Gelet op de artikelen 119 en 135 van de nieuwe gemeentewet; 

 

Overwegende dat de eikenprocessierups (Thaumetopeoa precessionea L.) regelmatig wordt 

aangetroffen in de gemeente; 

 

Overwegende dat de haartjes waarmee die rupsen zijn bedekt en de nesthaarden, ernstige irritaties van 

de huid, de luchtwegen en de ogen kunnen veroorzaken bij de bevolking; 

 

Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de recessierupsen van 

aard is om de vrijwaring van de openbare gezondheid te bevorderen; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 mei 2006 met betrekking tot het gemeentelijk 

reglement ter bestrijding van de eikenprocessierupsen; 

 

Overwegende de resultaten van de evaluatie door het college van burgemeester en schepenen van de 

toepassing van dit reglement; 

 

Overwegende dat redelijkerwijze niet mag worden verwacht dat de gemeente de onkosten voor de 

bestrijding van eikenprocessierupsen op privé terreinen ten laste neemt; 

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 29 april 2013; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 11 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Els Schoeters, 

Daisy De Neef, Josée Naets, Audrey Bogaerts).  

 9 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 

Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het reglement op de bestrijding van eikenprocessierupsen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 15 mei 2006, in te trekken. 

 

art. 2 Een aangepast reglement op de bestrijding van eikenprocessierupsen goed te keuren, 

waarvan de tekst als volgt luidt: 

 

Reglement eikenprocessierups 

Artikel 1: Definitie 

Dit reglement is van toepassing op alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot 

hebben van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna ‘beheerders’ genoemd). 
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Artikel 2: Meldingsplicht 

Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, moet het gemeentebestuur 

hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 

Artikel 3: Informatieplicht 

De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke 

waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te lichten en te 

wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen. 

Artikel 4: Maatregelen in de bebouwde kom 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde kom, 

zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun medewerking 

en bijstand te verlenen. 

 

Zij zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april – eind mei) preventief 

te laten besproeien. 

 

Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacillus 

thuringiensis). 

Artikel 5: Maatregelen buiten de bebouwde kom – toegankelijke gebieden 

1. Gebieden met een natuurbeherende functie 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierupsen wordt vastgesteld in gebieden met een 

natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het gewestplan, 

bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars, zal na 

overleg met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk of noodzakelijk zijn voor 

de veiligheid van wandelaars en fietsers. 

 

Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 

wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk 

moet worden afgesloten. 

 

2. Andere gebieden 

Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden dan in 

artikel 5 punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal worden 

nagegaan of verwijdering en/of preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen 

noodzakelijk zijn. 

 

Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of noodzakelijk zijn 

voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. 

 

Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 

wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten. 

Artikel 6: Kostprijs 

De verplichte verwijdering valt ten laste van de beheerder. 

Het gemeentebestuur draagt de kosten van: 

 de preventieve behandeling, voorzien in artikel 4 van dit reglement; 

 de verwijdering van eikenprocessierupsen op openbaar domein en op terreinen waar kinderen 

spelen. 

Artikel 7: Sanctie 

Diegenen die de bepalingen van artikel 2, 3, 4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
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Artikel 8: Bekendmaking 

Deze verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de beschikkingen van artikel 112 van 

de nieuwe gemeentewet. 

 

art. 3 Afschriften van deze verordening zullen naar de provinciegouverneur worden doorgestuurd. 

 

Raadslid Els Schoeters verlaat de zitting. 

15. Intrekken subsidiereglement amfibieënpoelen 

De CD&V-fractie oppert dat juist de uitbouw van netwerken belangrijk is voor de bevordering van de 

biodiversiteit. Biodiversiteit is een kernpunt in de doelstellingen 2020 die de gemeente in haar 

milieubeleid onderschreven heeft. Nadat de burgemeester aanbrengt dat het al 10 jaar geleden is dat 

een poel met subsidie werd aangelegd, ontspint zich een debat waarin men wederzijds zo goed 

mogelijk wil omschrijven welke elementen en initiatieven er door elkaar gehaald worden en men 

tracht te achterhalen wat er nu juist voorwerp van besluit is. De N-VA-fractie vraagt over welk bedrag 

het gaat en vindt het vreemd dat eerst iets wordt gepromoot en dan opnieuw wordt ingetrokken en dat 

daarbij het advies van de gemeentelijke adviesraad voor natuur en milieu niet gevraagd wordt.  

De burgemeester zegt dat de subsidie reeds uit het budget geschrapt werd en de gemeentelijke 

adviesraad voor natuur en milieu toen advies gaf bij het budget.  Hij vraagt zich af waarom dergelijke 

subsidie zou behouden blijven als er haast niemand gebruik van maakt. 

Het debat wordt afgesloten met de opwerping van raadslid Bert Meulemans dat er geen quorum meer 

gehaald wordt door de meerderheidsfracties als N-VA-fractie en CD&V-fractie zouden opstappen 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2011 met betrekking tot de goedkeuring 

van het subsidiereglement voor amfibieënpoelen; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 10 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Audrey Bogaerts).  

 9 neen (Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk 

Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Karel Sterckx, 

Francine De Becker, Kristel Andries).  

 

art. 1 Het gemeentelijk subsidiereglement amfibieënpoelen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad van 26 september 2011, in te trekken vanaf 1 mei 2013. 

 

art. 2 De Vlaamse overheid in kennis te stellen van dit besluit. 

 

16. Bekrachtiging bestuursmandaat VVSG 

De voorzitter vraagt de gemeentesecretaris stembriefjes te laten maken voor de bekrachtiging van het 

bestuursmandaat van schepen Steven Michiels bij VVSG en stelt de behandeling van dit punt daarom 

even uit en gaat over tot de behandeling van punt 17. 

 

17. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 11 juni 2013 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 25 april 2013 voor de jaarvergadering van 11 juni 

2013 met agenda en bijhorende documenten; 

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
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Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT 19 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert 

Meulemans, Marie-Ange Henderix, Anne Cleiren, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 

Marita Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker, Kristel 

Andries).  

 

art. 1 Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de jaarvergadering 

van 11 juni 2013:  

1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 

2. Goedkeuring verslag van 7 februari 2013 

3. Goedkeuring jaarrekening 2012: verslag Raad van Bestuur (art. 49 van de statuten) 

4. Goedkeuring jaarrekening 2012: verslag van de revisor (art. 49 van de statuten) 

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de revisor 

6. Goedkeuring werkingsverslag 2012 

7. Goedkeuring evaluatierapport 2007-2013 (art. 70 van D.I.S.) 

8. Adviescommissie (art. 55 D.I.S.): aanstelling 5
de

 lid voor de gemeente Boortmeerbeek 

9. Varia 

 

art. 2 De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 

vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de 

nodige handelingen te stellen. 

 

art.3 Aan de vertegenwoordigers van de gemeenteraad geen mandaat te verlenen om het beleidsplan 

en de meerjarenbegroting 2014 – 2019 in hun huidige vorm goed te keuren. 

 

art. 4  Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 

3150 Haacht. 

 

17. HaBoBIB - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 11 juni 2013 

De gemeenteraad, 

 

Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 25 april 2013 voor de algemene vergadering van 11 

juni 2013 met agenda met bijhorende documenten;  

 

Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 

volmachtdragers in de algemene vergadering; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële aanduiding 

van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 

 

Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 

samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 

vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
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Gelet op de geheime stemming waarbij 19 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

 

- Els Schoeters  met 18 ja  

- Daisy De Neef  met 18 ja  

- Kristel Andries  met 18 ja  

- Marie-Ange Henderix met 19 ja  

- Nieke Deleebeeck  met 19 ja  

- Maurice Vanmeerbeeck met 19 ja  

 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 

 

BESLUIT  
 

art. 1 Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone 

algemene vergadering van Habobib die zal plaatsvinden op 11 juni 2013, waarbij de 

volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters Daisy De 

Neef Kristel Andries, Marie-Ange Henderix, Nieke Deleebeeck en Maurice Vanmeerbeeck. 

 

art. 2 Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 

mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 11 juni 2013 (of iedere andere 

datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 

beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en 

alle akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het 

algemeen alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 

 

art. 3  Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij 

genomen beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van 

te geven aan HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 

 

De voorzitter zegt, na mededeling door raadslid Marie-Ange Henderickx, dat raadslid 

Maurice Vanmeerbeeck de zitting moest verlaten omdat hij weggeroepen werd omwille van 

gezondheidsproblemen van zijn zoon. 

 
De voorzitter stelt vast dat volgende raadsleden de zitting verlaten: 

Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Anne Cleiren, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita 

Palstermans, Karel Sterckx, Francine De Becker en Kristel Andries 

Hij stelt daarbij vast dat met 10 aanwezige raadsleden het quorum van 11 niet gehaald wordt en sluit 

de zitting. 

 

De volgende punten zijn niet behandeld. 

16. Bekrachtiging bestuursmandaat VVSG 

19. Riobra - mandatering jaarvergadering 14 juni 2013 

20. Riobra - aanduiding afgevaardigden jaarvergadering 14 juni 2013 

21. CIPAL - mandatering algemene vergadering 14 juni 2013 

22. CIPAL - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 14 juni 2013 

23. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 19 juni 2013 

24. EcoWerf - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 19 juni 2013 

25. Iverlek - mandatering algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2013 

26. Iverlek - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering (tevens jaarvergadering) 26 juni 2013 

27. Interleuven - mandatering algemene vergadering 26 juni 2013 

28. Interleuven - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 26 juni 2013 

29. Regionaal Landschap Dijleland - aanduiden vertegenwoordiging gemeente  

30. Samenstelling adviesraden 
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31. Oprichting Gemeentelijke Begeleidingscommissie 

32. Convenant Straffe Streek 

33. Kennisname verslag jeugdraad 19 februari 2013 

34. Kennisname verslag sportraad 21 februari 2013 

35. Kennisname verslag cultuurraad 5 maart 2013 

36. Kennisname verslag seniorenraad 26 maart 2013 

37. De Watergroep mandatering algemene vergadering 14 juni 2013 

38. De Watergroep aanduiden vertegenwoordigers algemene vergadering 14 juni 2013 

39. IGS Hofheide - mandatering algemene vergadering 18 juni 2013 

40. IGS Hofheide - aanduiding afgevaardigden  algemene vergadering 18 juni 2013 

41. IGO Leuven - mandatering algemene vergadering 21 juni 2013 

42. IGO Leuven - afvaardiging algemene vergadering 21 juni 2013 

43. Gemeentelijke Holding NV in vereffening - algemene vergadering 26 juni 2013 

 

 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


