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GEMEENTERAAD 

 

 

Zitting van 16 december 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 

  

 

 

Openbare zitting 
1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

2. Aankoop perceel bos Dijkstraat 

3. OCMW - budget 2014 en meerjarenplan 2014 - 2019  

4. Notulen vorige zitting 

5. Kennisname toezichtsbesluiten 

6. Tracé der wegen verkaveling 2013/00009 - WILFRA - Koningslaak  

7. Definitieve aanvaarding GRUP 'Eekhoornhof' 

8. Handhavingsprotocol ruimtelijke ordening 

9. Exclusiviteitsovereenkomst IGO Leuven (INL-ploegen) 

10. Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 - tweede pensioenpijler 

11. HaBoBIB - aanvulling mandatering algemene vergadering 17 december 2013 

12. Riobra - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 2014 - 2018 

13. AGB - statutenwijziging autonoom gemeentebedrijf 

14. AGB - rekening dienstjaar 2012 

15. AGB - budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 

16. Dotatie politiezone 2014 

17. Rekening dienstjaar 2012 

18. Aanpassing contantbelasting - afgifte van administratieve stukken 

19. Herneming belasting op verkavelingsvergunningen 

20. Algemene belasting inzake openbare hygiëne 

21. Budget 2014 en meerjarenplan 2014 - 2019 

22. Kennisname verslag cultuurraad 9 september 2013 

23. Kennisname verslag sportraad 12 september 2013 

24. Kennisname verslag milieuadviesraad 18 september 2013 

 

 

Openbare zitting 
 

1. Extra punten toegevoegd aan de zitting 

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

 Aankoop perceel bos Dijkstraat 

 OCMW: kennisname Budget 2014 en goedkeuring Meerjarenplanning  

 

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 
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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 

 

volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen: 

 Aankoop perceel bos Dijkstraat 

 OCMW: kennisname Budget 2014 en goedkeuring Meerjarenplanning  

 

2. Aankoop perceel bos Dijkstraat 

Overwegende dat de gemeente reeds geruime tijd de intentie heeft een perceel bosgrond langsheen de 

Dijkstraat aan te kopen, o.a. met het oog op aanleg van de VBR Dijkstraat; 

 

Overwegende dat de aankoopprijs van dit perceel 4.860,00 EUR bedraagt; 

 

Overwegende dat de nodige financiële middelen voorzien zijn in het budget 2013 onder actie nr. 

008.001.004.009 – registratiesleutel 0530/22005100; 

 

Gelet op het ontwerp van akte van 16 december 2013, zoals opgesteld door notaris Chris Van Edom; 

 

Overwegende dat een behandeling bij hoogdringendheid alsnog de mogelijkheid biedt gebruik te 

maken van het hiertoe in het budget 2013 voorziene budget; 

 

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 In te stemmen met de aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Dijkstraat, kadastraal 

gekend als Boortmeerbeek, sectie E, nr. 80, met een oppervlakte volgens titel en recent 

kadastraal uittreksel van 47a 80 ca en volgens meting 48 a 60 ca; 

 

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

gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte van aankoop van dit perceel grond in 

naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 

 

art. 3 Deze uitgave te betalen van actie nr. 008.001.004.009 – registratiesleutel 0530/22005100 van 

het budget 2013.  

 

3. OCMW - budget 2014 en meerjarenplan 2014 - 2019  

De voorzitter geeft toelichting bij de ingediende documenten. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

heeft unaniem het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd. Het meerjarenplan 



- 322 - 

is ambitieus maar realistisch. Zo is er geen afbouw van het personeelsbestand en geen afbreuk aan de 

dienstverlening. Er moesten 2 belangrijke provisies voorzien worden: enerzijds één voor een lopende 

rechtszaak en anderzijds voor de betaling van pensioenen aan voormalige voorzitters. De voorzitter 

verklaart dat aan alle wettelijke voorzieningen voldaan is. 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 5 december 2013 met betrekking 

tot de goedkeuring van het budget van het OCMW dienstjaar 2014 en het meerjarenplan 2014 - 2019; 

 

Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 

van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 

 

Overwegende dat het budget 2014 past binnen het meerjarenplan 2014 - 2019; 

 

Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2013; 

 

Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 

 

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 meerjarenplan 2014 – 2019 van het OCMW goed te keuren. 

 

art. 2 Kennis te nemen van het budget 2014 van het OCMW. 

 

art. 3 Het gemeentelijk aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2014 vast te 

stellen op 2.080.000,00 EUR. 

 

art. 4 Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken 

 

4. Notulen vorige zitting 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat het nu vaststaat dat het gemelde sluikstort door de 

eigenaar moet worden opgeruimd. 

 

De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 november 2013 goed. 

 

5. Kennisname toezichtsbesluiten 

De gemeenteraad neemt unaniem kennis van het volgende toezichtsbesluit: besluit van de gouverneur 

van 18 november 2013 met betrekking tot de schorsing van het belastingreglement op verkavelingen, 

goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 mei 2013. 

 

6. Tracé der wegen verkaveling 2013/00009 - WILFRA - Koningslaak  

Gelet op het verkavelingsvoorstel ingediend door WILFRA, Wespelaarsebaan 35 te 3190 

Boortmeerbeek voor de percelen gelegen aan de Koningslaak, kadastraal bekend 1ste afdeling sectie A 

nummers 203K – 203L; 
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Gelet op het voorstel van de verkavelaar om een strook  grond gratis aan de gemeente af te staan, voor 

de ontsluiting van het aangrenzende binnengebied te vrijwaren; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken 

over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingaanvragen; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden van 24 september 2013 tot en met 24 oktober 2013; 

 

Overwegende dat tijdens de duur van het openbaar onderzoek geen bezwaren of opmerkingen werden 

ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd opmetingsplan waarop lot 4 werd afgebeeld en waaruit blijkt dat een strook 

grond met een oppervlakte van 0a 87ca wordt afgestaan; 

 

Overwegende dat deze strook zal worden ingelijfd in de openbare wegenis van de toekomstige 

uitbreiding van de Koningslaak; 

 

Overwegende dat de voorgelegde verkaveling volgens het gewestplan Leuven, vastgesteld bij KB van 

7 april 1977, gelegen is in woongebied; 

 

Overwegende dat woongebieden bestemd zijn voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, 

ambacht en kleinbedrijf, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare 

nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 

 

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).  

 

De gedeeltelijke uitbreiding van de Koningslaak, zoals voorgesteld op het verkavelingontwerp, goed te 

keuren. 

 

7. Definitieve aanvaarding GRUP 'Eekhoornhof' 

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

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 april 2013 met betrekking tot de voorlopige 

vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’; 

 

Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 20 

mei 2013 tot en met 19 juli 2013 waaraan de nodige ruchtbaarheid gegeven werd door aanplakking en 

door publicatie in verschillende dagbladen; 

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van dit openbaar onderzoek van 22 juli 2013 waaruit blijkt dat 

vijf bezwaarschriften werden ingediend; 

 

Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 10 oktober 2013; 

 



- 324 - 

Overwegende dat het advies van de GECORO als volgt luidt: ‘gunstig, mits schrapping van een zin uit 

de toelichtingsnota’. 

 

Overwegende dat het dossier bestaat uit een toelichtingsnota, een bundel stedenbouwkundige 

voorschriften, een plan van de bestaande feitelijke toestand, een plan van de bestaande juridische 

toestand en een grafisch plan; 

 

Gelet op artikel 2.2.14 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 

 

Gelet op het Vlaams Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de 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 ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Eekhoornhof’ definitief vast te stellen. 

 

art. 2 Het college van burgemeester en schepen wordt belast de procedure te voeren zoals bepaald 

in artikel 2.2.14. §2 tot §6 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

8. Handhavingsprotocol ruimtelijke ordening 

Gelet op de noodzaak en de wil om samen te werken inzake ruimtelijke ordening tussen de gemeente 

Haacht, de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, parket van de procureur des Konings en 

Agentschap Inspectie RWO; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

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 samenwerkingsprotocol inzake ruimtelijke ordening tussen de gemeente Boortmeerbeek, 

de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, het parket van de procureur des Konings 

en het Agentschap Inspectie RWO, goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 

 

“Samenwerkingsprotocol inzake ruimtelijke ordening tussen gemeente Boortmeerbeek, 

politiezone Haacht, Boortmeerbeek en Keerbergen (HBK), parket van de procureur des 

Konings en Agentschap Inspectie RWO. 

 

Actoren in deze samenwerking zijn: 

- de gemeente Boortmeerbeek 

- de Lokale Politie HBK 

- het parket van de Procureur des Konings te Leuven 

- Agentschap Inspectie RWO Leuven 
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Overwegende: 

- dat de Codex Ruimtelijke Ordening de verbaliserings- en vorderingsbevoegdheid heeft 

toegekend aan meerdere overheden 

- dat het Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 

16 juli 2010) de nadruk legt op preventie, werken met prioriteiten, meer proactief optreden en 

handhaven volgens een bepaald traject 

- dat er overeenkomstig het Handhavingsplan een Code Goede Praktijk werd vastgesteld 

- dat wanneer er een bouwinbreuk gedetecteerd wordt er snel en gepast gereageerd dient te 

worden met onder meer een stakingsbevel dat bekrachtigd moet worden door de 

stedenbouwkundige inspecteur 

- dat een breed gedragen handhaving, met respect voor de wensen van de verschillende 

handhavingspartners, hiervoor aangewezen is 

- dat de bovenstaande actoren hiervoor een samenwerkingsprotocol sluiten. 

 

Doel: 

Vertrekkend vanuit de wettelijke opdrachten van de publieke partners en via samenwerking met 

diverse relevante partners streven naar een goede afstemming en optimalisering van de aanpak van 

overtredingen op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

 

Regio: 

De samenwerking zal zich territoriaal beperken tot de grenzen van de gemeente Haacht. 

 

Methode: 

Het modeltraject van de in het handhavingsplan voorziene Code Goede Praktijk wordt gevolgd (zie 

www.rwo.be) dat bestaat uit de volgende elementen: 

1. de kennisname van een inbreuk; 

2. het opstellen van een proces-verbaal; 

3. het geven van een waarschuwing of aanmaning; 

4. onderzoek naar regularisatie; 

5. uitvaardiging van een stakingsbevel; 

6. afhandeling via minnelijke schikking; 

7. het formuleren van een herstelvordering; 

8. het vorderen van een dwangsom; 

9. het innen van de dwangsom; 

10. de ambtshalve uitvoering van het vonnis of arrest. 

 

Het doel van het traject is snel tot een zo goed mogelijk rechtsherstel te komen. 

Daarbij moet het een doelstelling op zich zijn om de handhaving voor elke overtreder op een 

vergelijkbare manier te laten verlopen, ongeacht de locatie waar de inbreuk plaatsvindt. 

 

- de toeleiders binnen het project zijn de gemeentediensten, de politie, het parket, het 

agentschap Inspectie RWO en individuele burgers die een klacht indienen:  

o Meldingen worden in eerste instantie gebundeld bij de dienst Ruimtelijke Ordening 

van de gemeente 

o De gemeente behandelt in eerste instantie de hieronder vermelde inbreuken die voor 

haar prioritair zijn 

o De dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente verricht een actieve controle op de 

plaatsen waar ze vaststellen dat er werken gaande zijn 

o De dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente verricht een actieve controle op de 

afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen 

o De politiezone HBK verleent op verzoek bijstand bij de vaststellingen 

o De politie stelt indien nodig zelf proces-verbaal op 

o De dienst Bevolking geeft aanvragen tot inschrijving in het Bevolkingsregister door 

aan de dienst Ruimtelijke Ordening in geval van permanente bewoning 

http://www.rwo.be/
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weekendverblijf, bijkomende inschrijving (wijziging aantal woongelegenheden), 

strijdig gebruik (bv. landbouwloods, …) 

o De politie verwittigt steeds de dienst Bevolking wanneer er bij de controle in een pand 

onregelmatigheden worden vastgesteld; 

- binnen de 15 werkdagen volgend op de melding zal er een controle gebeuren op het terrein; 

- indien de werken bezig zijn/ er sprake is van strijdig gebruik, kan op basis van art. 6.1.47 van 

de Codex Ruimtelijke Ordening de staking opgelegd worden door de gemeentelijke 

verbalisant of de gemeentelijke politie d.m.v. een stakingsbevel, dat bekrachtigd moet worden 

door de stedenbouwkundig inspecteur; voor vragen inzake het uitvoeren van bepaalde werken 

na een stakingsbevel wordt doorverwezen naar de stedenbouwkundige inspecteur; 

- de klager wordt binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht van het gevolg dat er aan 

zijn klacht gegeven werd. Indien de melding niet valt onder de prioriteiten van de gemeente 

(zie hierna) wordt er zo spoedig mogelijk gewezen op de mogelijkheden die hij heeft via een 

andere procedure; 

- er wordt proces-verbaal opgemaakt dat wordt opgenomen in het vergunningenregister; bij het 

proces-verbaal wordt een aanmaning (en eventueel waarschuwing) verstuurd waarbinnen de 

overtreder kans krijgt om zich in regel te stellen; bij de verzending van het proces-verbaal naar 

het parket wordt tevens een inlichtingen- en gevolgformulier gevoegd; 

- na opvolging van het dossier en onvoldoende resultaat wordt een herstelvordering opgemaakt 

volgens de afspraken tussen de gemeente en het agentschap Inspectie RWO. Het agentschap 

Inspectie RWO kan de gemeente hierbij ondersteunen. Bij de selectie van dossiers voor 

herstelvorderingen wordt gefocust op niet strafrechtelijk verjaarde inbreuken die onder de 

hierna vermelde prioriteiten vallen; 

- de gemeente vraagt aan de stedenbouwkundige inspecteur om zich aan te sluiten bij de 

herstelvordering. Bij gebreke aan reactie binnen één week wordt de stedenbouwkundige 

inspecteur geacht zich niet aan te sluiten bij de vordering. Bij aansluiting maakt de gemeente 

hiervan melding in de adviesaanvraag voor de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid; 

- indien bovenstaande procedure wordt toegepast, de inbreuken niet strafrechtelijk verjaard zijn 

en de positief geadviseerde herstelvordering past binnen de hierna vermelde prioriteiten zal 

het parket van de Procureur des Konings zoveel als mogelijk vervolging instellen; 

- om de continuïteit van onderhavig project te garanderen zorgt de gemeente Haacht voor de 

omkadering van een stuurgroep; 

 

Prioriteitenbepaling van de gemeente en van Inspectie RWO: 

- gewestelijk:  

o ruimtelijk kwetsbaar gebied en openruimtegebied (recente en niet-recente inbreuken) 

o gecompliceerde gecombineerde inbreuken: combinatie met 

woningkwaliteitsinbreuken, milieu inbreuken… 

- gezamenlijk: 

o weekendverblijven 

o aan de gang zijnde werken in kwetsbaar of openruimtegebied die nog kunnen worden 

stilgelegd 

- gemeentelijk: 

o inbreuken in woongebied, KMO-zone en aanverwante gebieden met volgende 

prioriteiten: 

- Het opdelen van eengezinswoningen en meergezinswoningen zonder of in strijd 

met de vergunningen 

- Inbreuken met een grote impact op de goede ruimtelijke ordening 

- Inbreuken met een groot vermogensvoordeel 

- Inbreuken door professionelen 

o Kleine overtredingen die weinig of geen ruimtelijke impact hebben of die enkel een 

privaat belang schaden zijn niet prioritair voor de gemeente. 
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Gemeenschappelijk engagement: 

- De deelnemers verbinden zich ertoe om hun specifieke deskundigheid ter beschikking te stellen, 

met respect voor eenieders opdracht en deontologie. 

- Een stuurgroep van de actoren zal minstens eenmaal per jaar samenkomen om enerzijds de 

samenwerking en afstemming te evalueren en eventueel bij te sturen en anderzijds om de lopende 

dossiers verder op te volgen.  

- Bij noodzaak kan er contact opgenomen worden tussen de verschillende deelnemers. 

- Teneinde de samenwerking te kunnen evalueren zal er binnen de grenzen van het beroepsgeheim 

een maximale informatiedoorstroming tussen de partners nagestreefd worden. 

 

art. 2 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-

Keerbergen, het parket van de procureur des Konings en het Agentschap Inspectie RWO. 

 

9. Exclusiviteitsovereenkomst IGO Leuven (INL-ploegen) 

Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 

Samenwerking; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 

met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 

 

Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 

rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 

 

Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO 

Leuven op de buitengewone algemene vergadering van 20 maart 2008, waardoor de vereniging haar 

statuten heeft aangepast om de leden de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening te 

bieden inzake natuurwerkzaamheden door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen zoals 

bepaald in het samenwerkingsakkoord 2008 - 2013 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de 

gemeenten en IGO Leuven, meer specifiek zoals beschreven in artikel 1 van de hogergenoemde 

overeenkomst, m.n  de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen voeren enkel de 

gemeentelijke acties uit die passen binnen INL jaarprogramma’s, en bijlage 3a van de hogergenoemde 

overeenkomst: m.n. de indicatieve lijst van taken die in een INL-jaarprogramma kunnen opgenomen 

worden.  Het algemeen kader is dat de acties en projecten van de INL-ploegen een bijdrage leveren in 

het stopzetten van de achteruitgang van de biodiversiteit en het realiseren van een ecologische 

meerwaarde.; 

 

Gelet op de goedkeuring van de minister van de betreffende statutenwijziging 1 juli 2008; 

 

Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO 

op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar 

statuten heeft aangepast om de leden opnieuw de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve 

dienstverlening te bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en 

Landschapsploegen zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord  tussen de provincie Vlaams-

Brabant, de openbare besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & 

Landschapsploegen; 

 

Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die 

enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze 

deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op de 

dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te voeren;  

 

Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3, §2 van de 

wet van 24 december 1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de 

toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Met name bepaalt artikel 3, §2 van de wet 

van 24 december 1993: “Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de diensten 
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in de zin van artikel 5 die toegewezen worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in artikel 4, 

§1 en §2, 1° tot 8° en 10°, op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van bekendgemaakte 

wettelijke of reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het verdrag tot oprichting 

van de Europese Economische Gemeenschap”.  Het principe van de wederzijdse exclusiviteit bestaat 

er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering van een dienst, zoals omschreven in 

artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van gemeentelijke natuuropdrachten, 

uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor een welomschreven periode 

dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.  Het staat de gemeente hierbij echter 

volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan aldus kiezen om voor de 

betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf uit te oefenen, doch ziet 

hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van de exclusiviteit, te laten 

uitvoeren door derden;  

 

Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de 

personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de 

beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de 

uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;  

 

Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding; 

 

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 In te gaan op de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake het 

uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform 

de bepalingen van de hernieuwde statuten van IGO van 20 december 2013. 

 

art. 2 De samenwerkingsovereenkomst 2014 – 2015 in het kader van een Dienst van Algemeen 

Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en 

Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en 

IGO, als zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening 

te bekrachtigen. De samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het stelsel van de 

wederzijdse exclusieve dienstverlening. 

 

art. 3 De wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden zoals bepaald in 

het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de 

gemeenten en IGO Leuven te laten aanvangen op 1 januari 2014 en te laten eindigen op 31 

december 2015. 

 

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

van dit besluit en een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht 

tot dienstverlening over te maken aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging 

IGO. 

 

10. Vlaams Intersectoraal Akkoord 2011-2015 - tweede pensioenpijler 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet, inzonderheid op de artikelen 42 en 43;  

 

Gelet op de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van 

de pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; 
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Gelet op het sectoraal akkoord 2008-2013 voor het personeel van de lokale en provinciale besturen, 

afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité C1 van 19 november 2008; 

 

Gelet op het kaderreglement tweede pensioenpijler contractanten dat werd goedgekeurd in het 

Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 9 december 2009; 

 

Gelet op het sectoraal akkoord over het addendum nr. 1 aan het kaderreglement tweede pensioenpijler 

contractanten, zoals aangevuld met de aanvullende nota bij het kaderreglement tweede pensioenpijler 

contractanten van 26 mei 2011, dat werd goedgekeurd in het Vlaamse onderhandelingscomité C1 van 

16 oktober 2013; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 september 2010 tot invoering van een aanvullend 

pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring bestek opgemaakt door de 

RSZPPO; 

 

Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 20 november 2013; 

 

Gelet op de middelen die de Vlaamse regering met de uitvoering van het vierde Vlaamse 

Intersectoraal Akkoord voor de socialprofit en non-profitsector (VIA4) ter beschikking stelt ter 

verhoging van de koopkracht; 

 

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 De pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler met 2 % te verhogen vanaf 1 januari 2014 

voor alle contractuele medewerkers die tewerkgesteld zijn in volgende diensten: vrije tijd. 

 

art. 2 Deze verhoging toe te passen zolang het bestuur hiervoor de nodige VIA-subsidies ontvangt. 

 

art. 3 Akkoord te gaan met het addendum bij het kaderreglement tweede pensioenpijler 

contractanten, dat in bijlage wordt toegevoegd. 

 

Art. 4 Opdracht te geven om de medewerkers in de VIA-diensten via een speciale VIA-code door 

te geven aan RSZPPO. 

 

art. 5 Het addendum (bijlage) ter beschikking te stellen van de personeelsleden op wie het van 

toepassing is. 

 

art. 6 Een afschrift van dit besluit over te maken aan de RSZPPO, Jozef II-straat, 47, 1000 Brussel. 

 

11. HaBoBIB - aanvulling mandatering algemene vergadering 17 december 2013 

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

 

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

 

Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 8 november 2013 voor de algemene vergadering van 

17 december 2013 met agenda en bijhorende documenten; 
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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 besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de vaststelling van 

het mandaat van de afgevaardigden van de gemeente op de algemene vergadering van 17 december 

2013; 

 

Overwegende de vraag om de behandeling als aanvullend variapunt op de  agenda te willen 

goedkeuren van de tijdelijke vervanging wegens ziekte van voorzitter Carine Casteels door Steven 

Swiggers;  

 

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 bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene 

vergadering van 17 december 2013:  

8. Varia (tijdelijke vervanging voorzitter) 

 

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

akkoord te gaan met de bij dit agendapunt horende voorstel en daartoe de nodige handelingen 

te stellen. 

 

art. 3  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. 

 

12. Riobra - aanduiding afgevaardigden algemene vergadering 2014 - 2018 

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

Riobra; 

 

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

 

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

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

vertegenwoordiger werd herhaald voor elke algemene vergadering; 

 

Gelet op het decreet van 18 januari 2013 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het 

decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking waardoor de gemeente de 

mogelijkheid heeft om haar volmachtdragers aan te duiden voor de volledige legislatuur; 

 

Gelet op de statuten van Riobra, zoals gewijzigd door de buitengewone algemene vergadering van 6 

december 2013; 

 

Overwegende dat in toepassing van artikel 28.1 van deze statuten de gemeente recht heeft op 

maximum twee afgevaardigden op de jaarvergadering en dat de volmacht het aantal aandelen moet 

bepalen voor dewelke iedere lasthebber aan de stemming zal deelnemen; 
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Overwegende dat de gemeente op de algemene vergaderingen van Riobra beschikt over 41.060 

stemmen; 

 

Overwegende dat het zinvol is de afgevaardigden van de gemeente in de algemene vergaderingen van 

Riobra vast te stellen voor de periode tot en met 31 december 2018; 

 

Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 

volgend resultaat: 

- volmachtdrager voor 20.530 stemmen: raadslid Marie Ange Henderix  met 21 ja  

- volmachtdrager voor 20.530 stemmen: raadslid Maurice Vanmeerbeeck  met 21 ja  

 

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

 

BESLUIT  
art. 1 Mevrouw Marie Ange Henderix, en de heer Maurice Vanmeerbeeck, gemeenteraadsleden, 

aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van 

Riobra die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018 waarbij beide 

volmachtdragers eveneens plaatsvervanger van elkaar zijn. 

 

art. 2 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 de opdrachthoudende vereniging Riobra, ter attentie van Paul Bouwens, 

Oude Baan 148, 3210 Lubbeek. 

 

13. AGB - statutenwijziging autonoom gemeentebedrijf 

Raadslid Karel Sterckx merkt op dat de statutenwijziging een decretale verplichting is, maar ziet zo 

toch het autonome karakter van het AGB verdwijnen.  Het was ook een verrijking dat niet-

gemeenteraadsleden deel konden uitmaken van het bestuur. 

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 waarin de statuten en het beleids- en financieel 

plan van het Autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 

goedgekeurd; 

 

Gelet op de goedkeuring van de gemeenteraadsbeslissing van 28 april 2003 door de Vlaamse minister 

van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken  op 8 augustus 2003 en de 

publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 

 

Gelet op de huidige statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek; 

 

Overwegende dat artikel 310, §1 van het Vlaams gemeentedecreet bepaalt dat de werking en de 

statuten van de op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit decreet in het Vlaamse Gewest 

bestaande gemeentebedrijven, autonome gemeentebedrijven en personen die door de gemeente belast 

zijn met bepaalde taken van gemeentelijk belang, en die niet voldoen aan de voorschriften van titel 

VII, hoofdstuk II en geen andere decretale of wettelijke rechtsgrond hebben, bij 

gemeenteraadsbeslissing worden in overeenstemming gebracht met de bepalingen van dit decreet 

uiterlijk op 1 januari 2014; 

 

Overwegende dat artikel 236, §2bis van het Vlaams gemeentedecreet, ingevoerd ingevolge artikel 71 

van het Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het Vlaams gemeentedecreet, in de mogelijkheid 

voorziet om de volledige gemeenteraad te benoemen tot lid van de raad van bestuur; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad als raad van bestuur bijdraagt tot een maximale betrokkenheid van 

de gemeenteraad bij het autonoom gemeentebedrijf en dat de evenredige verdeling over de 

gemeenteraadsfracties volledig bewaard blijft; 
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Overwegende dat het behoud van de huidige exploitatie onder de btw-plicht in het bedrijf is 

aangewezen teneinde te vermijden dat herzieningen van de initieel in aftrek gebrachte btw zouden 

moeten gebeuren; 

 

Overwegende dat ook operationeel de exploitatie in het autonoom gemeentebedrijf als positief wordt 

geëvalueerd; 

 

Gelet op het gunstige advies van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf 

Boortmeerbeek van 16 december 2013; 

 

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 De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf 1 januari 2014 te 

vervangen door volgende tekst: 

 

STATUTEN AGB BOORTMEERBEEK 

 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 1 Rechtsvorm en naam 

Het "AGB Boortmeerbeek" is een autonoom gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid opgericht bij 

besluit van de gemeenteraad van de Gemeente Boortmeerbeek van 28 april 2003. Het wordt hieronder 

“het bedrijf” genoemd. 

 

Art. 2 Wettelijk kader 

Het bedrijf is onderworpen aan artikel 263decies van de nieuwe gemeentewet, aan de art. 225 tot en 

met 244 en 248 tot en met 261 van het Gemeentedecreet, aan de andere toepasselijke wetten, decreten 

en besluiten, en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken. 

 

Art. 3 Statutenwijzigingen 

§1  Onderhavige statuten worden ter inzage gelegd op het secretariaat van de Gemeente en op het 

secretariaat van het bedrijf. 

 

§2 Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf 

wijzigen. 

 

De beslissing van de gemeenteraad tot wijziging van de statuten en van de bijlagen die er integraal 

deel van uitmaken, evenals het voorstel of advies van de raad van bestuur, worden binnen een termijn 

van dertig (30) dagen, die ingaat de dag nadat ze genomen zijn, naar de Vlaamse Regering verstuurd. 

 

De goedgekeurde gemeenteraadsbeslissing tot statutenwijziging en de gecoördineerde statuten 

worden, samen met het verslag of advies van de raad van bestuur, ter inzage neergelegd op het 

secretariaat van de Gemeente en op het secretariaat van het bedrijf. 
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Art. 4 Zetel 

De zetel van het autonoom gemeentebedrijf AGB Boortmeerbeek is gevestigd in het gemeentehuis, 

Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 

 

Art. 5 Doel, activiteiten en bevoegdheden 

§1 Het bedrijf heeft als doel het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van het 

patrimonium behorend tot het openbaar en het privaat domein waarvan het eigenaar is of waarop het, 

ongeacht de rechtstechniek, door de gemeente een beheers- of gebruiksrecht wordt toegekend, evenals 

de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of voor 

ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten. 

 

§2 Ter realisering van de in § 1 vermelde doelstellingen, kan het bedrijf, binnen de wettelijke 

bevoegdheden en de bepalingen van deze statuten en de beheersovereenkomst, alle handelingen stellen 

en activiteiten ontwikkelen die het nuttig acht om haar doel te verwezenlijken, in het bijzonder: 

- de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, sportieve of toeristische activiteiten of 

voor ontspanning, voor het onderwijs, voor sociale, wetenschappelijke of verzorgende activiteiten; 

- het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, 

de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met 

het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen 

betreffende deze onroerende goederen; 

- het beheer van het onroerend vermogen van de gemeente. 

 

§3 Het bedrijf mag, binnen de grenzen van haar doel, vrij beslissen over de verwerving, de 

aanwending en de vervreemding van haar lichamelijke en onlichamelijke goederen, de vestiging of de 

opheffing van de zakelijke rechten op die goederen, alsook over de uitvoering van dergelijke 

beslissingen en over hun financiering.  

 

Het mag gebruik maken van alle rechtstechnieken, waaronder de vestiging en de opheffing van 

zakelijke en persoonlijke rechten, de verlening en beëindiging van concessies, en het uitgeven en 

verhandelen van vastgoedcertificaten en andere effecten. 

 

Het bedrijf kan, na machtiging door de Vlaamse regering, overgaan tot de onteigeningen die 

noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van zijn doelstellingen. 

 

Het bedrijf kan op voorwaarde van bijzondere en omstandige motivering, zakelijke rechten vestigen 

op de onroerende goederen die behoren tot het openbaar domein, voor zover de gevestigde zakelijke 

rechten niet kennelijk onverenigbaar zijn met de bestemming van deze goederen. 

 

Het is bevoegd voor de affectaties en de desaffectaties van alle goederen waarvan het eigenaar is. 

Binnen de grenzen van haar doel kan het bedrijf met betrekking tot de eigen goederen en de goederen 

van de Gemeente optreden als bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of 

afstand van onroerende goederen, en roerende rechten of handelsfondsen, instaan voor het beheer van 

onroerende goederen of van onroerende rechten, en het “syndicschap” van onroerende goederen in 

mede-eigendom uitoefenen; het bedrijf, de leden van haar organen, haar personeel en haar andere 

vertegenwoordigers zijn daarbij niet onderworpen aan de regelgeving tot bescherming van de 

beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 

 

Art. 6 Participaties 

§1 Het bedrijf kan rechtspersonen (hierna ‘filialen’ genoemd) oprichten, erin deelnemen of zich erin 

laten vertegenwoordigen, voor zover dat past in de opdrachten van het bedrijf, vermeld in artikel 5 en 

voor zover hiermee geen speculatieve oogmerken worden nagestreefd.  

 

§2 De oprichting, deelname of vertegenwoordiging gebeurt in overeenstemming met het 

gelijkheidsbeginsel, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en de voorwaarden bepaald in 
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de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 9. De beslissing tot oprichting, deelname of 

vertegenwoordiging toont aan dat aan de voormelde voorwaarden is voldaan. 

 

§3 Ongeacht de grootte van de inbreng van de verschillende partijen in het maatschappelijk kapitaal 

van het filiaal, moet het bedrijf minstens een mandaat van bestuurder worden toegekend. 

 

§4 De beslissing tot oprichting, deelname of vertegenwoordiging wordt binnen dertig dagen aan de 

Vlaamse Regering verzonden. Tot de oprichting, deelname of vertegenwoordiging kan pas worden 

overgegaan nadat de beslissing hiertoe werd goedgekeurd hetzij nadat door de Vlaamse regering 

binnen een termijn van honderd dagen na verzending geen beslissing heeft genomen en doorgezonden 

aan het bedrijf. 

 

Art. 7 Rechtspersoonlijkheid en duur 

Het bedrijf heeft rechtspersoonlijkheid verkregen op de dag van de oprichtingsbeslissing onder 

voorbehoud van de wettelijke vereiste goedkeuring. 

 

Het bedrijf wordt opgericht voor onbepaalde duur. 

 

HOOFDSTUK II 

EXTERNE VERHOUDINGEN 

 

Art. 8 Bevoegdheid van het bedrijf 

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de externe aspecten van zijn activiteiten in de ruimste zin van het 

woord. 

 

Binnen de grenzen van het in artikel 5 omschreven doel onderhoudt het bedrijf contacten, pleegt het 

overleg, voert het onderhandelingen, regelt het de samenwerking, maakt het afspraken, en sluit het 

overeenkomsten met andere natuurlijke personen en met publiek- zowel als privaatrechtelijke 

rechtspersonen. 

 

Art. 9 Beleids-  beheers- en samenwerkingsovereenkomsten 

§1 Na onderhandelingen sluit het bedrijf met de Gemeente een beheersovereenkomst, die onder 

voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding wordt gesloten 

voor een periode die eindigt uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. 

 

Als bij het verstrijken van de beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is 

getreden, wordt de bestaande overeenkomst van rechtswege verlengd. Als geen nieuwe 

beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na deze verlenging, of als een 

beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de Gemeente na overleg met het bedrijf 

voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Die 

voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe 

beheersovereenkomst in werking treedt. 

 

§2 De beheersovereenkomst en de uitvoering ervan worden jaarlijks geëvalueerd door de 

gemeenteraad. Hiertoe zal door de raad van bestuur een verslag omtrent de beheersovereenkomst 

worden opgemaakt. 

 

Het bedrijf legt eveneens in de loop van het eerste jaar na de volledige vernieuwing van de 

gemeenteraden een evaluatieverslag voor aan de gemeenteraad over de uitvoering van de 

beheersovereenkomst, sinds de inwerkingtreding ervan. Dat verslag omvat ook een evaluatie van de 

verzelfstandiging, waarover de gemeenteraad zich binnen drie maanden uitspreekt. 

 

§3 De Gemeente en het bedrijf nemen de nodige initiatieven voor de openbaarheid van de 

beheersovereenkomst inclusief alle wijzigingen eraan. 
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§4 De beheersovereenkomst regelt minstens volgende aangelegenheden: 

 

- concretisering van de doelstelling van het bedrijf en van de wijze waarop het bedrijf haar taken 

moet vervullen; 

- toekenning van middelen voor eigen werking en voor uitvoering van de doelstellingen van het 

bedrijf; 

- het presentiegeld en de andere vergoedingen die in het kader van de bestuurlijke werking van het 

bedrijf worden toegekend conform de toekenningsvoorwaarden bepaald door de Vlaamse 

Regering; 

- de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en 

aangewend; 

- de wijze waarop de tariefstructuren en de tarieven voor de geleverde prestaties door de raad van 

bestuur worden vastgesteld en berekend; 

- de gedragsregels inzake dienstverlening door het bedrijf; 

- de voorwaarden waaronder het bedrijf andere personen kan oprichten, erin kan deelnemen of zich 

erin kan laten vertegenwoordigen; 

- de informatieverstrekking door het bedrijf aan de Gemeente.  

- de wijze waarop het bedrijf zal voorzien in een systeem van interne controle; 

- de maatregelen bij niet-naleving door de Gemeente of het bedrijf van haar verbintenissen uit 

hoofde van de beheersovereenkomst en de bepalingen inzake beslechting van geschillen die rijzen 

bij de uitvoering van de beheersovereenkomst; en 

- de omstandigheden waarin en de wijze waarop de beheersovereenkomst kan worden verlengd, 

gewijzigd, geschorst en ontbonden. 

 

§5 Naast deze beheersovereenkomst, kunnen het bedrijf en de Gemeente één of meer concessie-, 

beleids-, samenwerkings- of andere overeenkomsten of convenanten sluiten met betrekking tot het 

onderling afstemmen van het beleid van de Gemeente en dat van het bedrijf in de relevante 

beleidsdomeinen en de ermee verbonden activiteiten. Omtrent het beheer van onroerende goederen 

kunnen het bedrijf en de Gemeente één of meer lastgevingsovereenkomsten sluiten. 

 

§6 De gemeenteraad kan aan het bedrijf middelen, infrastructuur of, mits naleving van de terzake 

geldende rechtspositieregeling en onverminderd de bepalingen van artikel 21 van de statuten, 

personeel ter beschikking stellen of overdragen. 

 

§7 Het bedrijf onderhandelt en contracteert met alle bevoegde instanties zowel op internationaal, 

Europees, federaal, gemeenschaps-, gewestelijk, provinciaal, gemeentelijk en districtsniveau over 

investeringen, financiële tussenkomsten en alle andere aangelegenheden die zijn doelstellingen raken”. 

 

HOOFDSTUK III 

ORGANEN 

Afdeling 1 

Inleidende bepaling 

 

Art. 10 Structuur en openbaarheid 

Het bedrijf wordt bestuurd door een raad van bestuur en een directiecomité. 

 

De vergaderingen van de raad van bestuur en het directiecomité zijn niet openbaar. De notulen met 

bijgevoegd stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen 

wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden van de Gemeente Boortmeerbeek op het 

secretariaat van het bedrijf, onverminderd de regelgeving inzake de openbaarheid van bestuur. 

 

Het bedrijf is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid 

van bestuur die gelden voor de Gemeente. 
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Afdeling 2 

Raad van bestuur 

 

Art. 11 Samenstelling 

§1 Alle leden van de gemeenteraad vormen de raad van bestuur van het bedrijf in toepassing van 

artikel 236, §2bis van het Gemeentedecreet. 

 

§2 Volgende personen komen niet in aanmerking als bestuurslid van het bedrijf: 

- de provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de provinciegriffier, de 

arrondissementscommissaris en de adjunct-arrondissementscommissaris van het arrondissement 

Leuven; 

- de magistraten, de plaatsvervangende magistraten en de griffiers bij de hoven en de rechtbanken, de 

administratieve rechtscolleges en het Grondwettelijk Hof; 

- de leden van het operationeel, administratief of logistiek kader van de politiezone Boortmeerbeek-

Haacht-Keerbergen; 

- de personen die op commerciële wijze of met een winstoogmerk activiteiten uitoefenen in dezelfde 

beleidsdomeinen als het agentschap en waarin het agentschap niet deelneemt, alsook de werknemers 

en de leden van een bestuurs- of controleorgaan van die personen; en 

- de personen die in een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een functie uitoefenen, 

gelijkwaardig aan een ambt of een functie, vermeld in deze paragraaf, en de personen die in een 

lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie een ambt of een mandaat 

uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester. 

 

Art. 12 Duur en einde van de mandaten 

De duur en het einde van het mandaat van lid van de raad van bestuur valt samen met het mandaat van 

gemeenteraadslid. 

 

Art. 13 Vergoedingen 

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat onbezoldigd uit. 

 

Aan de leden van de raad van bestuur kunnen geen andere kosten terugbetaald worden, dan de kosten 

die aan de gemeenteraadsleden van de Gemeente terugbetaald worden. 

 

Art. 14 Voorzitterschap 

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter die deel uitmaakt van het college van 

burgemeester en schepenen en een ondervoorzitter. 

 

Bovendien duidt de raad van bestuur een secretaris en een verantwoordelijke voor de financiën aan, 

die geen lid van de raad van bestuur dienen te zijn. 

 

Art. 15 Vergaderingen 

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter telkens als de belangen van het bedrijf 

het vereisen en minstens twee maal per jaar. 

 

Op verzoek van minstens één derde van de bestuurders is de voorzitter verplicht de raad bijeen te 

roepen. 

 

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vier 

werkdagen voor de vergadering per brief, fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze 

verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten. 

 

Art. 16 Beraadslagingen 

De raad van bestuur beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, 

op een andere plaats die wordt bepaald door de voorzitter. 
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De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt de 

raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in 

leeftijd aanwezige bestuurder. 

 

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig 

of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen 

worden met dezelfde agenda. Die zal geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste twee 

bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

 

De tweede oproeping moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 en er moet 

vermeld worden dat de oproeping voor de tweede maal geschiedt. Bovendien moet het derde lid van 

huidig artikel in de tweede oproeping woordelijk worden overgenomen. 

 

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. 

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 

 

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend; bij geheime stemming 

evenwel wordt de beslissing verworpen. 

 

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig 

beraadslagen mits akkoord van twee derden van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

 

Indien op een vergadering van de raad van bestuur het vereiste quorum om geldig te beraadslagen is 

bereikt en één of meer bestuurders zich onthouden, al of niet ingevolge een belangenconflict, worden 

de besluiten geldig genomen bij meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders. 

 

Elke bestuurder heeft één stem. 

 

Iedere bestuurder kan per brief, per fax, elektronisch of op een andere schriftelijke wijze aan een 

bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering te vertegenwoordigen. 

 

Een bestuurder mag niet meer dan één volmacht uitoefenen. 

 

De stemmingen gebeuren bij handopsteking, behalve bij benoemingen en voordrachten, waar de 

stemmingen geheim zijn. 

 

Art. 17 Verboden handelingen 

Het is de bestuurders niet toegestaan: 

 

- aanwezig te zijn bij de bespreking en de stemming over aangelegenheden waarin hij een rechtstreeks 

belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als vertegenwoordiger, of waarbij de echtgenoot, of bloed- of 

aanverwanten tot en met de vierde graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod 

strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad als het gaat om de 

voordracht van kandidaten, benoemingen, ontslagen, afzettingen en schorsingen. Voor de toepassing 

van deze bepaling worden personen die een verklaring van wettelijke samenwoning als vermeld in 

artikel 1475 van het Burgerlijk Wetboek, hebben afgelegd, met echtgenoten gelijkgesteld; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks een overeenkomst te sluiten, behoudens in geval van een schenking 

aan het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente, of deel te nemen aan een opdracht voor 

aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop ten behoeve van het autonoom 

gemeentebedrijf of de Gemeente, behoudens in de gevallen waarbij de bestuurder een beroep doet 

op een door het autonoom gemeentebedrijf of de Gemeente aangeboden dienstverlening en ten 

gevolge daarvan een overeenkomst aangaat.; 

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris tegen betaling werkzaam te zijn in geschillen 

ten behoeve van het bedrijf. Dit verbod geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader 
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van een associatie, groepering, samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder 

werken; en 

- rechtstreeks of onrechtstreeks als advocaat of notaris werkzaam te zijn in geschillen ten behoeve van 

de tegenpartij van het bedrijf of ten behoeve van een personeelslid van het bedrijf aangaande 

beslissingen in verband met de tewerkstelling binnen het autonoom gemeentebedrijf. Dit verbod 

geldt eveneens ten aanzien van de personen die in het kader van een associatie, groepering, 

samenwerking of op hetzelfde kantooradres met de bestuurder werken. 

 

Art. 18 Belangenconflicten 

Indien een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft 

dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van 

bestuur, moet hij dat meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. 

 

Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten 

worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De betrokken 

bestuurder moet tevens de commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen. 

 

De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of 

verrichting en verantwoordt het genomen besluit.  Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor 

het bedrijf moeten in de notulen worden vermeld. 

 

Voornoemde regeling is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur 

betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de 

zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. 

 

Dit artikel doet geen afbreuk aan de gelding van andere bepalingen betreffende de 

belangenvermenging in hoofde van bestuurders en met openbare diensten belaste personen, zoals 

onder meer artikel 245 van het Strafwetboek. 

 

Art. 19 Notulen 

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de secretaris 

worden opgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend. 

 

De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende 

vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd. 

 

Deze goedgekeurde notulen worden in een speciaal register opgenomen dat wordt bewaard op de zetel 

van het bedrijf onder de verantwoordelijkheid van de secretaris. De volmachten worden aan de notulen 

gehecht. 

 

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de 

secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber. 

 

Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld. 

 

Art. 20 Bevoegdheden 

De raad van bestuur is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te verrichten om de 

doelstellingen van het bedrijf te verwezenlijken. 

 

De raad van bestuur beslist tot het instellen van rechtsvorderingen. In het belang van het bedrijf kan de 

voorzitter rechtsgeldig en zonder enige voorafgaande formaliteit alle gerechtelijke en 

buitengerechtelijke handelingen namens het bedrijf stellen. Hij kan onder meer beslissen namens het 

bedrijf een procedure als eiser of verweerder te voeren zowel voor de gewone rechtbanken als voor de 

administratieve rechtscolleges. Een beslissing tot het instellen van een rechtsgeding wordt ter 

bekrachtiging aan de eerstvolgende raad van bestuur voorgelegd. 
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De raad van bestuur controleert het bestuur van het directiecomité. 

 

Telkens indien de gemeenteraad hem daartoe verzoekt, brengt de raad van bestuur verslag uit over alle 

of sommige activiteiten van het bedrijf, conform de modaliteiten zoals omschreven in de 

overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten.   

 

De raad van bestuur is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in 

een reglement van inwendige orde. 

 

Art. 21 Bevoegdheidsdelegatie 

De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité. 

Dit kan echter niet voor: 

- het vaststellen van tariefreglementen; 

- het beslissen over participaties; 

- het vaststellen van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur; 

- het vaststellen van het statuut van het personeel; 

- het afsluiten van beleids-, beheers- en samenwerkingsovereenkomsten bedoeld in artikel 9; 

- het vaststellen van het budget, de jaarrekening, of het meerjarenplan. 

 

Art. 22 Personeel 

De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel en stelt het personeelsstatuut vast. 

 

De overeenstemmende rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel is van toepassing op het 

personeel van het autonoom gemeentebedrijf.  Het autonoom gemeentebedrijf stelt de afwijkingen op 

deze rechtspositieregeling vast, voor zover het specifieke karakter van het autonoom gemeentebedrijf 

dat verantwoordt. Het gemeentebedrijf bepaalt de rechtspositieregeling van de betrekkingen die niet 

bestaan binnen de Gemeente.  

 

Geen enkel personeelslid van het autonoom gemeentebedrijf kan evenwel een jaarsalaris worden 

toegekend dat gelijk of hoger is dan het jaarsalaris van de gemeentesecretaris. 

 

Wanneer de raad van bestuur beslist tot contractuele aanwervingen, stelt zij in dit geval het 

arbeidsreglement en de algemene voorwaarden van de arbeidsovereenkomsten vast.  

 

De Gemeente kan binnen wettelijke grenzen, personeel ter beschikking stellen aan het bedrijf. 

 

Art. 23 Niet-binding van de bestuurders 

De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 

 

De bestuurders zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de normale 

uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, 

worden de bestuurders van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld kan worden verweten 

en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een maand nadat zij er 

kennis van hebben gekregen. 

 

Afdeling 3 

Directiecomité 

 

Art. 24 Samenstelling 

Het directiecomité is samengesteld uit maximaal zeven (7) leden aangesteld door de raad van bestuur. 

De raad van bestuur beslist over het aantal leden van het directiecomité. 
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Art. 25 Duur en einde van de mandaten 

Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. In elk geval neemt het 

mandaat van lid van het directiecomité een einde op de eerste vergadering van de raad van bestuur die 

volgt op de installatie van de gemeenteraad. 

 

Het lid van het directiecomité waarvan het mandaat voortijdig een einde neemt, wordt geacht van 

rechtswege ontslagnemend te zijn. De raad van bestuur regelt zijn vervanging. 

 

De raad van bestuur kan te allen tijde het mandaat van voorzitter van het directiecomité of van lid van 

het directiecomité herroepen. 

 

Art. 26 Vergoedingen 

De leden van het directiecomité oefenen hun mandaat bezoldigd of onbezoldigd uit. 

 

De eventuele vergoedingen van de leden van het directiecomité worden vastgelegd door de raad van 

bestuur, conform de modaliteiten die door de Vlaamse Regering worden bepaald en de voorwaarden 

bepaald in de beheersovereenkomst. 

 

Art. 27 Voorzitterschap 

Het directiecomité kiest uit zijn leden een voorzitter. Het directiecomité duidt bovendien een secretaris 

aan, die geen lid van het directiecomité moet zijn. 

 

Art. 28 Vergaderingen 

Het directiecomité vergadert telkens wanneer de aangelegenheden die onder zijn bevoegdheden vallen 

het vereisen en wordt door de voorzitter bijeengeroepen. 

 

Art. 29 Beraadslagingen 

Het directiecomité beraadslaagt op de zetel van het bedrijf of, indien de omstandigheden dit vereisen, 

op een andere plaats zoals wordt bepaald door de voorzitter. 

 

Het directiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt het 

directiecomité voorgezeten door een lid van het directiecomité die door de voorzitter daartoe wordt 

aangeduid. Indien geen vervangende voorzitter werd aangeduid door de voorzitter zit het oudste in 

leeftijd aanwezige lid van het directiecomité de vergadering voor. 

 

Het directiecomité beraadslaagt en beslist volgens de regels die zijn vastgesteld in deze statuten. Het 

directiecomité is bevoegd om binnen de perken van de statuten zijn werking nader te regelen in een 

reglement van inwendige orde. 

 

De besluiten van het directiecomité worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. In 

geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Blanco en ongeldige 

stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. 

 

De regels inzake verboden handelingen en belangenconflicten voor de leden van de raad van bestuur, 

vastgelegd in de artikelen 17 en 18, zijn mutatis mutandis ook van toepassing voor de leden van het 

directiecomité. 

 

Art. 30 Notulen 

De beraadslagingen van het directiecomité worden vastgelegd in notulen. Een afschrift ervan wordt ter 

informatie toegezonden aan de leden van de raad van bestuur. 

 

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden ondertekend door de 

secretaris. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber. 

 

Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld. 
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Art. 31 Bevoegdheden 

Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, met de vertegenwoordiging met betrekking tot 

dat bestuur en met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. 

 

Het directiecomité is daarenboven bevoegd voor alle materies die door de raad van bestuur worden 

gedelegeerd. 

 

Het directiecomité is verantwoording verschuldigd aan de raad van bestuur. Het verschaft de raad van 

bestuur informatie over zijn beslissingen en licht hem in over al zijn handelingen. 

 

Het directiecomité kan de hem toevertrouwde bevoegdheden verder delegeren aan zijn voorzitter en 

aan personeelsleden van het bedrijf of van de Gemeente. 

 

Art. 32 Niet-binding van de leden van het directiecomité 

De leden van het directiecomité zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van het bedrijf. 

 

De leden van het directiecomité zijn aansprakelijk zonder hoofdelijkheid voor de tekortkomingen in de 

normale uitoefening van hun bestuur. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben 

gehad, worden de leden van het directiecomité van die aansprakelijkheid ontheven als hun geen schuld 

kan worden verweten en als zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij de gemeenteraad binnen een 

maand nadat zij er kennis van hebben gekregen. De Raad van Bestuur wordt door het betrokken lid 

schriftelijk op de hoogte gebracht van de overtreding en van de beslissing van de gemeenteraad. 

HOOFDSTUK IV 

FINANCIËN EN FINANCIËLE CONTROLE 

 

Art. 33 Inkomsten en uitgaven 

Het bedrijf ontvangt de inkomsten van alle activiteiten die het uitvoert en draagt de lasten van deze 

activiteiten. 

 

Art. 34 Financiering 

De raad van bestuur beslist vrij over de omvang, de technieken en de voorwaarden van zijn externe 

financiering. 

 

Het bedrijf kan onder meer toelagen, giften en legaten ontvangen en leningen aangaan. 

 

Art. 35 Boekhouding, jaarrekening en budget 

Het autonoom gemeentebedrijf maakt een meerjarenplan en een budget op overeenkomstig de regels 

die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 gelden voor het meerjarenplan en het budget 

van de gemeente. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig 

de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 worden gesteld voor de boekhouding en de 

jaarrekening van de gemeente. Het autonoom gemeentebedrijf doet uiterlijk op 31 december van ieder 

jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken 

van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het autonoom gemeentebedrijf, van 

welke aard ook. 

 

De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van 

bestuur. 

 

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan en het budget vast en legt ze ter goedkeuring aan de 

gemeenteraad voor. 
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Art. 36 Procedure jaarrekening 

§1 De raad van bestuur spreekt zich in de loop van het eerste semester van het financiële boekjaar dat 

volgt op het financiële boekjaar waarop de rekening betrekking heeft, uit over de vaststelling van de 

jaarrekening. 

 

Als de raad van bestuur bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen, formuleert hij een advies over 

de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die verrichtingen. Dat advies wordt als 

bijlage bij de jaarrekening gevoegd. Een afschrift van dat advies wordt bezorgd aan de betrokken 

actoren. 

 

Een afschrift van de overeenkomstig dit artikel vastgestelde jaarrekening wordt binnen twintig dagen 

bezorgd aan de gemeenteraad. 

 

§2 De gemeenteraad keurt de jaarrekening goed aan de hand van het verslag van de commissaris of 

commissarissen, vermeld in artikel 38, als ze juist en volledig is en een waar en getrouw beeld geeft 

van de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf. 

 

Als de gemeenteraad geen besluit verzonden heeft aan het autonoom gemeentebedrijf binnen een 

termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 

aan de gemeenteraad, wordt hij geacht de jaarrekening goed te keuren. 

 

§3 De raad van bestuur kan bij de Vlaamse Regering gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit 

van de gemeenteraad tot niet-goedkeuring van de jaarrekening. 

 

Het beroep moet worden ingediend binnen een termijn van dertig dagen die ingaat op de derde dag die 

volgt op de verzending van het betwiste besluit. De Vlaamse Regering spreekt zich over het ingestelde 

beroep uit binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending 

van het beroep. Als de Vlaamse Regering binnen die termijn geen beslissing heeft verzonden, wordt ze 

geacht in te stemmen met het besluit van de gemeenteraad. 

 

§4 Als de gemeenteraad bij de goedkeuring bepaalde verrichtingen als onregelmatig heeft bestempeld, 

beslist hij over de aansprakelijkheid van de actoren die betrokken zijn bij die betwiste verrichtingen. 

 

Als de gemeenteraad zich niet uitgesproken heeft over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een 

termijn van vijftig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van de jaarrekening 

aan de gemeenteraad, wordt hij geacht over de aansprakelijkheid van de verrichtingen waartegen de 

raad van bestuur bezwaren heeft geformuleerd, te hebben beslist overeenkomstig het advies van de 

raad van bestuur. 

 

§5 De betrokkenen worden door het autonoom gemeentebedrijf onmiddellijk met een aangetekende 

brief op de hoogte gebracht van de beslissing van de gemeenteraad. In voorkomend geval wordt 

daarbij een aanmaning gevoegd om het vastgestelde bedrag in de kas van het autonoom 

gemeentebedrijf te storten. Een afschrift van de beslissing van de gemeenteraad wordt onmiddellijk 

bezorgd aan het autonoom gemeentebedrijf en aan de Vlaamse Regering. 

 

§6 Degenen die aansprakelijk worden gesteld en het autonoom gemeentebedrijf kunnen beroep 

instellen bij de Vlaamse Regering tegen de beslissingen van de gemeenteraad, vermeld in paragraaf 1, 

binnen een termijn van zestig dagen die ingaat op de derde dag die volgt op de verzending van het 

betwiste besluit of, als de gemeenteraad geen besluit heeft verzonden, die ingaat op de derde dag die 

volgt op de dag van het verstrijken van de termijn vermeld in paragraaf 1, tweede lid. Dat beroep heeft 

schorsende werking. De Vlaamse Regering doet uitspraak over de aansprakelijkheid van de 

betrokkenen en bepaalt het bedrag dat hen ten laste wordt gelegd. 

 

Als de verwerping van bepaalde verrichtingen aanleiding heeft gegeven tot de definitieve afwijzing 

van bepaalde uitgaven, kan degene die beroep heeft ingesteld de personen die hij aansprakelijk of 
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medeaansprakelijk acht, ter verantwoording roepen in het beroep bij de Vlaamse Regering. In dat 

geval doet de Vlaamse Regering mee uitspraak over de aansprakelijkheid van de ter verantwoording 

geroepen personen. 

 

De beslissing van de Vlaamse Regering is uitvoerbaar, zelfs als daartegen beroep is ingesteld bij de 

Raad van State. Die beslissing kan echter pas ten uitvoer worden gelegd na het verstrijken van de 

termijn voor het instellen van dat beroep. 

 

§7 Onmiddellijk na het bezorgen van het meerjarenplan, de aanpassing van het meerjarenplan, het 

budget of de jaarrekening aan de gemeente bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over 

het vastgestelde beleidsrapport in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. De Vlaamse 

Regering bepaalt welke gegevens de besturen bezorgen en de wijze waarop die gegevens elektronisch 

worden aangeleverd. Bij gebrek aan een vastgestelde jaarrekening op 30 juni van het jaar dat volgt op 

het financiële boekjaar in kwestie bezorgt het autonoom gemeentebedrijf de gegevens over het 

ontwerp van de jaarrekening in een digitaal bestand aan de Vlaamse Regering. 

 

Het door de gemeenteraad goedgekeurde beleidsrapport van het autonoom gemeentebedrijf, vermeld 

in het eerste lid, is pas uitvoerbaar als de Vlaamse Regering in het bezit is van de digitale rapporten. 

De Vlaamse Regering verstuurt onmiddellijk een ontvangstmelding van de rapporten naar het 

autonoom gemeentebedrijf. 

 

Art. 37 Resultaatsbestemming 

Met inachtname van de terzake gesloten beleidsovereenkomsten en nadat een bedrag van ten minste 

een twintigste van de nettowinst is ingehouden voor de vorming van een reservefonds, een 

verplichting die ophoudt wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft 

bereikt en nadat de raad van bestuur heeft beslist over het reserveren of overdragen van het resultaat 

van het bedrijf, wordt het saldo aan de gemeente uitgekeerd. 

 

Art. 38 Commissaris 

De commissaris is lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren en wordt benoemd door de 

gemeenteraad. 

 

Art. 39 Bezoldiging 

De bezoldiging van de commissaris, lid van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, bestaat in een vast 

bedrag, dat bij de aanvang van zijn opdracht wordt vastgesteld. 

 

Art. 40 Duur van de mandaten 

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

 

Onverminderd hetgeen bepaald wordt in het vorige lid, moet de commissaris, indien de jaarrekening 

niet tijdig is opgesteld door de raad van bestuur, verder zijn functie uitoefenen tot de vergadering 

waarop de gemeenteraad beraadslaagt over de jaarrekening of tot zijn regelmatige vervanging. 

 

Op straf van schadevergoeding kan de commissaris tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen 

door de gemeenteraad worden ontslagen. 

 

Art. 41 Taak van de commissaris 

De commissaris is belast met de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de 

regelmatigheid van de verrichtingen in het autonoom gemeentebedrijf. 

 

De commissaris kan te allen tijde ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het 

algemeen van alle documenten en geschriften van het bedrijf. Hij kan van de bestuurders, de 

gemachtigden en de aangestelden van het bedrijf alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle 

verificaties verrichten die hij nodig acht. 
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De commissaris kan zich bij de uitoefening van zijn taak, op zijn kosten, doen bijstaan door 

aangestelden of andere personen voor wie hij instaat. 

 

In zijn verslag vermeldt en rechtvaardigt de commissaris nauwkeurig en duidelijk het eventueel 

voorbehoud en de bezwaren die hij meent te moeten maken. Zoniet, dan vermeldt hij uitdrukkelijk dat 

hij noch voorbehoud noch bezwaar te maken heeft. 

 

Art. 42 Kwijting van de bestuurders 

Jaarlijks beslist de gemeenteraad over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van 

de rekeningen. Deze kwijting is slechts rechtsgeldig in zoverre de ware toestand van het bedrijf niet 

wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering 

betreffende de uitvoering van de overeenkomst, bedoeld in artikel 9 van de statuten. 

HOOFDSTUK VI 

SLOTBEPALINGEN 

Art. 43 Vertegenwoordiging 

Het bedrijf wordt ten overstaan van derden, zowel in als buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van bestuur, de voorzitter van het directiecomité of twee bestuurders samen. 

 

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt het bedrijf geldig vertegenwoordigd door de 

voorzitter van het directiecomité. 

 

Het bedrijf kan eveneens geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, binnen de 

grenzen van hun mandaat. 

 

Art. 44 Rechtsopvolging 

De Gemeente Boortmeerbeek kan aan het bedrijf bij of na de oprichting rechten en plichten 

overdragen, waaronder het eigendomsrecht op roerende en onroerende goederen. 

 

Deze overdracht zal van rechtswege geschieden voor de overeenkomsten, eigendommen, en andere 

rechten en plichten die de gemeenteraad bij of na de oprichting aanduidt. Deze rechtsopvolging van 

rechtswege berust op de wettelijke en reglementaire bepalingen vermeld in artikel 2 van deze statuten 

en volgt uit de overdracht van de betrokken activiteiten door de Gemeente aan het bedrijf. Van deze 

rechtsopvolging van rechtswege wordt door de Gemeente bij aangetekende brief kennis gegeven aan 

het bedrijf en mogelijke andere belanghebbende partijen. 

 

De overdracht en de rechtsopvolging zijn evenwel voltrokken door het enkele gemeenteraadsbesluit. 

Het bedrijf en de Gemeente kunnen de door de Gemeente besliste overdracht van de eigendom van 

onroerende goederen zo nodig met bijkomende middelen tegenstelbaar aan derden maken. 

 

De overdracht van andere overeenkomsten, rechten en plichten door de Gemeente aan het bedrijf 

geschiedt op basis van de desbetreffende overeenkomsten of het gemeen recht terzake. 

 

Bij of na de oprichting van het bedrijf kan de Gemeente goederen aan het bedrijf verkopen of ter 

beschikking stellen onder nader overeen te komen voorwaarden. 

 

Art. 45 Ontbinding en vereffening 

§1 De gemeenteraad kan steeds beslissen om tot ontbinding en vereffening van een autonoom 

gemeentebedrijf over te gaan.  

 

In de beslissing tot ontbinding wijst de gemeenteraad de vereffenaars aan. Alle andere organen 

vervallen op het ogenblik van de ontbinding. 
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§2 Het personeel in statutair dienstverband van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf wordt 

overgenomen door de Gemeente.  

 

De Gemeente waarborgt de rechten die het autonoom gemeentebedrijf op het ogenblik van ontbinding 

voor het overgenomen personeel had vastgesteld. 

 

§3 De rechten en verplichtingen van het ontbonden autonoom gemeentebedrijf worden overgenomen 

door de Gemeente. 

 

§4 In afwijking van §2 en §3 kan de gemeenteraad in het ontbindingsbesluit de personeelsleden, die 

daarmee moeten instemmen, en de rechten en verplichtingen aanwijzen die overgenomen worden door 

de overnemer of de overnemers van de activiteiten van het gemeentebedrijf. 

 

art. 2. Deze beslissing over te maken aan de Vlaamse Regering zoals bepaald in artikel 234 

Gemeentedecreet. 

 

14. AGB - rekening dienstjaar 2012 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 19 

december 2011 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2012; 

 

Gelet op het verslag van de commissaris van 18 november 2013 aan de raad van bestuur van het 

autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 

december 2012; 

 

Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2012 door de raad van bestuur van het autonoom 

gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 25 november 2013; 

 

Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 

 

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).  

 

De jaarrekening 2012 van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

15. AGB - budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 

Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 16 

december 2013 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-

2019; 

 

Gelet op artikel 243 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 

bepaalt dat de gemeenteraad het budget en het meerjarenplan van het autonoom gemeentebedrijf 

goedkeurt; 

 

Overwegende dat in het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente de nodige 

financiële middelen zijn voorzien die in het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 van het 

autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanwege de gemeente zijn voorzien; 

 

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

 

Het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf 

Boortmeerbeek goed te keuren. 

 

16. Dotatie politiezone 2014 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 

boekhouding van de lokale politie; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 

verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 

politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 

 

Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de dotaties 

over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 

 

Gelet op het akkoord van 4 november 2013 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de 

gemeenten betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone 

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen voor het dienstjaar 2014; 

 

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 aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone 

Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 2014, vastgesteld op 980.201,00 EUR, te aanvaarden. 

 

art. 2 Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 

 

art. 3 Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 

 

17. Rekening dienstjaar 2012 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2011 en latere wijzigingen met betrekking 

tot de goedkeuring van de beleidsnota en de financiële nota (budget) 2012; 

 

Gelet op de toelichting bij de begrotingsrekening dienstjaar 2012; 

 

Gelet op de bespreking in gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 

intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 12 december 2013; 

 

Gelet op het advies van de financieel beheerder; 
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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 De begrotingsrekening dienstjaar 2012 goed te keuren met volgend resultaat in de 

synthesetabel:  

 

 Gewone dienst Buitengewone dienst 

1. Vastgestelde rechten  

Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen 

22.265.695,82 

- 20,00 

11.993,60 

 0,00 

Netto vastgestelde rechten 

Vastleggingen 

= 22.265.675,82 

- 16.312.899,28 

= 11.993,60 

- 3.602.029,85 

Algemeen resultaat dienstjaar 

Positief 

Negatief 

 

= 5.952.776,54 

0,00 

 

= 0,00 

 3.590.036,25  

2. Vastgestelde rechten 

Onverhaalbare en oninvorderbare bedragen 

22.265.695,82 

- 20,00 

11.993,60 

- 0,00 

Netto vastgestelde rechten 

Aanrekeningen 

22.265.675,82 

- 13.821.578,55 

11.993,60 

- 2.586.633,76 

Boekhoudkundig resultaat over te dragen naar 

het volgende dienstjaar 

Positief  

Negatief 

 

 

= 8.444.097,27 

0,00 

 

 

= 0,00 

2.574.640,16  

3. Vastgelegde uitgaven  

Aanrekeningen 

16.312.899,28 

- 13.821.578,55 

3.602.029,85 

- 2.586.633,76 

Vastleggingen over te dragen naar volgend 

dienstjaar 

= 2.491.320,73 = 1.015.396,09 

 

art. 2 Het kasverslag, de balans op 31 december 2012 en de resultatenrekening 2012 goed te keuren. 

 

18. Aanpassing contantbelasting - afgifte van administratieve stukken 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente 

meebrengt en dat het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen; 

 

Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar te 

zijn; 

 

Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse 

Minister van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle 

gevallen waarin sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid terecht 

kan; 

 

Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de 

vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot 

regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen; 

 



- 348 - 

Gelet op de wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een 

rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 

bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de eerder genoemde wet, dewelke de 

nieuwe elektronische identiteitskaart invoert; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van vergoedingen ten 

laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische 

identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 

verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen; 

 

Gelet op het KB van 25 maart 2003, het MB van 26 maart 2003, de ministeriële omzendbrieven van 9 

mei 2003 en 27 juni 2003 betreffende de identiteitskaarten; 

 

Gelet op het KB van 1 oktober 2008 tot wijziging van het KB van 25 maart 2003; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument 

voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 3 maart 2009 houdende de beslissing om het elektronisch 

identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren; 

 

Gelet op de omzendbrief van 20 april 2009 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de dringende 

en zeer dringende procedure voor het verkrijgen van een elektronisch identiteitsdocument voor een 

Belgisch kind van minder dan twaalf jaar; 

 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 21 december 2012 betreffende 

de nieuwe prijs van de identiteitsdocumenten die uitgereikt worden aan Belgen en vreemdelingen;  

 

Gelet op de omzendbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 23 december 1996; 

 

Gelet op de omzendbrief van de minister van Buitenlandse Zaken van 9 juli 1999 betreffende de 

afgifte van reistitels voor minderjarige kinderen; 

 

Gelet op de MO van 29 oktober 2003 betreffende personalisering en levering van paspoorten; 

 

Gelet op de rondzendbrief van FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking van 29 oktober 2004 betreffende de aanmaakkosten van paspoorten 

vanaf 1 januari 2005; 

 

Gelet op de Europese richtlijn 2006/126/EG die elke lidstaat verplicht om het nieuwe Europese 

rijbewijs in bankkaartmodel uit te reiken in plaats van het papieren rijbewijs; 

 

Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de wetgeving 

op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen aan 

notarissen; 

 

Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00 

EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen 

op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden; 

 

Overwegende de ervaring met de samenwerking met de ontvanger van de registratie te Haacht 

betreffende de betaling van officiële schattingsverslagen voor rekening van derden en de noodzaak om 

in deze de aanvragers van dergelijke schatting gelijk te behandelen en de kosten niet ten laste van de 

gemeente te laten komen; 

 



- 349 - 

 

Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de 

milieuvergunningen; 

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het 

Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en latere wijzigingen en de daaruit 

voortvloeiende administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur; 

 

Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten 

worden georganiseerd; 

 

Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 

dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 

 

Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 

betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 

 

Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 

studiewerk; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 

waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 

 

Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen; 

 

Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de 

behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen; 

 

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 betreffende de wooncode; 

 

Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 

 

Gelet op artikel 22 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de 

kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de 

voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand 

bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens; 

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 1991, betreffende de openbaarheid van bestuur; 

 

Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat dit 

bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne 

berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de naburige 

rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een kostprijs van 

0,25 EUR inhoudt; 

 

Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt, tegen 

kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd; 

 

Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten; 

 

Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden worden 

en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei aanvragen, 

vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
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Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de 

contantbelasting voor de afgifte van administratieve stukken in te trekken; 

 

Overwegende dat dit besluit enkele administratieve onnauwkeurigheden bevat; 

 

Gelet op de brief van de FOD Binnenlandse Zaken van 26 november 2013 waarmee een aanpassing 

van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeente voor de uitreiking van diverse 

administratieve documenten wordt medegedeeld; 

 

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

 

BESLUIT 17 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 

Karel Sterckx, Francine De Becker).  

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

 

art.1 Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de 

contantbelasting voor de afgifte van administratieve stukken in te trekken. 

 

art. 2 Voor het aanslagjaar 2014 wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende 

voorwaarden, een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken, en 

op de aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen. 

De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de 

gemeente op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 

 

A. Afgifte van administratieve stukken (maakloon) 

art. 3 De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn 

samengesteld uit de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke 

belasting. 

 

art. 4 §1. De kosten voor de afgifte van elektronische identiteitsdocumenten aan volwassen Belgen en 

vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen die door de hogere overheid aan de gemeente worden 

aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 15,20 EUR. Voor de dringende 

procedure wordt het tarief op 116,90 EUR en voor de zeer dringende procedure op 181,30 

EUR vastgesteld. 

 §2. De kosten voor de afgifte van de KIDS-ID’s die door de hogere overheid aan de gemeente 

worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 6,10 EUR.  Voor de dringende 

procedure wordt het tarief op 109,80 EUR en voor de zeer dringende procedure op 174,20 

EUR vastgesteld. 

 §3. De kosten voor de afgifte van elektronische rijbewijzen die door de hogere overheid aan de 

gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 20,00 EUR. 

  De kosten voor de afgifte van het papieren internationale rijbewijs die door de hogere 

overheid aan de gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op 16,00 

EUR. 

 

art. 5 De kosten voor de afgifte van nieuwe certificaatcodes voor elektronische kaart die door de 

hogere overheid aan de gemeente worden aangerekend, wordt vastgesteld op 2,00 EUR. 
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art. 6 De bedragen van de contantbelasting worden als volgt bepaald:  

- de kosten voor de vervaardiging en aflevering van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen alsook elektronische vreemdelingenkaarten, aangerekend door de hogere overheid 

zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 1 worden voor inwoners ouder dan twaalf jaar 

verhoogd met een belasting van 5,80 EUR voor elke identiteitskaart, alsook voor elke 

verblijfsvergunning bij de afgifte, de vernieuwing, de verlenging of de verandering ervan; 

- de kosten voor de vervaardiging en aflevering van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen alsook de elektronische vreemdelingenkaarten, aangerekend door de hogere 

overheid voor de spoedprocedure, zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 1 worden voor 

inwoners ouder dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 5,10 EUR; 

- de kosten voor de vervaardiging en aflevering van elektronische identiteitskaarten voor 

Belgen alsook de elektronische vreemdelingenkaarten, aangerekend door de hogere 

overheid voor de extreme spoedprocedure, zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 1 

worden voor inwoners ouder dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 5,70 EUR; 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van de KIDS-ID’s, aangerekend door de 

hogere overheid zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 2 worden voor inwoners jonger 

dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 4,90 EUR; 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van de KIDS-ID’s, aangerekend door de 

hogere overheid voor de spoedprocedure zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 2 worden 

voor inwoners jonger dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 5,20 EUR; 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van de KIDS-ID’s, aangerekend door de 

hogere overheid voor de extreme spoedprocedure zoals vastgesteld in artikel 3 paragraaf 

2 worden voor inwoners jonger dan twaalf jaar verhoogd met een belasting van 5,80 

EUR; 

- de kosten voor de vervaardiging en de aflevering van een elektronisch rijbewijs of een 

papieren rijbewijs, aangerekend door de hogere overheid zoals vastgesteld in artikel 3 

paragraaf 3, worden verhoogd met een belasting van 5,00 EUR; 

- de kosten voor de uitreiking van nieuwe certificaatcodes, aangerekend door de hogere 

overheid zoals vastgesteld in artikel 4 worden verhoogd met een belasting van 3,00 EUR. 

 

art. 7 De prijzen die betrekking hebben op de uitreiking van identiteitsdocumenten en 

vreemdelingenkaarten  zullen worden aangerekend vanaf 1 april 2014; de datum van afdruk 

van het basisdocument is hierbij bepalend. 

 

 Reispaspoorten 

art. 8 De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit 

de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 

 

art. 9 De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de 

gemeente worden aangerekend, worden per exemplaar vastgesteld op: 

- < 18 jarige gewone procedure: boekje: 41,00 EUR; 

- < 18 jarige spoedprocedure: boekje: 210,00 EUR; 

- geldig voor 5 jaar gewone procedure: 71,00 EUR; 

- geldig voor 5 jaar spoedprocedure: 240,00 EUR. 

 

art. 10 Het bedrag van de contantbelasting voor het vervaardigen en afleveren van een reispaspoort 

wordt als volgt bepaald: 10,00 EUR voor elk nieuw reispaspoort. 

 

Administratieve stukken 

art. 11 De belasting op de afgifte van volgende administratieve stukken wordt als volgt bepaald: 

a. 3,00 EUR kennisname persoonsgegevens; 

b. 65,00 EUR per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of 

geofficialiseerde inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de 
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milieustatus van een perceel. Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de 

verschuldigde som. 

c. voor individuele of collectieve adresaanvragen: 0,02 EUR per adres met een minimum 

van 1,00 EUR + verzendingskosten. 

 Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en 

waarvan het bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en 

voor zover in overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van 

bestuur: 0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de 

kopie niet met de eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt; 

d. Trouwboekje: 25,00 EUR. 

 

art. 12 De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk. Het 

bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, 

van een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een 

betalingsbewijs. 

De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 

van een of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 

belasting in bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan 

afgegeven worden. 

 

art. 13 Zijn van de belasting vrijgesteld: 

a. de stukken die krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere 

overheidsverordening of Pro Deo kosteloos door het gemeentebestuur moeten worden 

afgegeven; 

b. de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven: de behoeftigheid wordt 

vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk; 

c. de machtiging met betrekking tot godsdienstige of politieke demonstraties; 

d. de machtigingen met betrekking tot activiteiten, die als dusdanig reeds het voorwerp 

zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente; 

e. de stukken nodig voor sollicitatie (omzendbrief gemeenschapsminister van 

Binnenlandse Zaken van 18 mei 1983); 

f. de stukken bestemd voor de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de 

daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut. 

 

art. 14 De belasting is niet toepasselijk op de afgifte van stukken, die krachtens een wet, een 

koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een recht ten 

behoeve van de gemeente onderworpen zijn. 

Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die de met het afgeven van reispassen belaste 

gemeenten ambtshalve toekomen en waarvan sprake is in bijlage III bij de wet van 4 juli 

1956. 

 

art. 15 De belastingsschuldigen die weigeren de in de hogergenoemde artikelen vastgestelde 

belasting te betalen, moeten het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de 

financieel beheerder, totdat het college van burgemeester en schepenen over hun bezwaar 

beschikt heeft.  De financieel beheerder geeft hun hiervoor een kosteloos ontvangstbewijs af. 

 

art. 16 Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij 

wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen.  De betalingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden. 

De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Om ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen 

omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie 

maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de verzending van het 

aanslagbiljet. Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of 
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stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige deputatie 

de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 

 

B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen 

 

art. 17 De belasting wordt als volgt vastgesteld: 

- bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen, 

uitgezonderd de werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele garage, 

afsluitingen, ... dewelke zonder tussenkomst van een architect behandeld kunnen 

worden: 20,00 EUR verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar onderzoek en 

het onderzoek over de waterhuishouding (riolerings- en afwateringsproblematiek). 

- schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR 

- conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 61,97 EUR 

per woning 

- voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem, 

uitgezonderd 

 1. het lozen van normaal huisafvalwater. 

2. de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in 

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik. 

3. de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger 

dan 55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend: 13,00 EUR. 

- voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van het Vlarem en de 

grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B 

zonder milieueffecten- of veiligheidsrapport: 125,00 EUR. 

- voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem : 

2.000,00 EUR 

- indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft: 

1.000,00 EUR. 

- indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een milieueffecten- of 

veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR. 

 

De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van 

de openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 

afwateringsproblematiek). 

 

art. 18 De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door 

de melder of de aanvrager.  

 

art. 19 De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente.  Een 

kopij van het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie 

van de Vlaamse Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd.  Een aanvraag kan 

niet behandeld worden zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de 

contantbelasting wordt een betalingsbewijs afgeleverd. 

 

art. 20 Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij 

wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van 

burgemeester en schepenen.  De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de 

bezwaartermijn drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 

 

art. 21 De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op 

straffe van verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag 

bevatten, met redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide 

gevallen zal een ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel 
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beoogt van een materiële vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig 

worden ingediend zolang de bestendige deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de 

belasting niet heeft goedgekeurd. 

 

art. 22 Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 

inkomsten. 

 

art. 23 Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van 

Vlaams gemeentedecreet.  

 

art. 24 Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 

 

19. Herneming belasting op verkavelingsvergunningen 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 met betrekking tot op het afleveren van 

verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw of voor 

appartementen; 

 

Gelet op het besluit van de gouverneur van 18 november 2013 met betrekking tot de schorsing van het 

belastingreglement op het afleveren van verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige 

vergunningen voor groepswoningbouw of voor appartementen, goedgekeurd door de gemeenteraad 

van 27 mei 2013. 

 

Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit als motivering onder meer vermeldt : ‘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’; 

 

Overwegende dat het gemeenteraadsbesluit nergens verwijst naar de bedoeling van de gemeente om 

de kosten van het studiebureau voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan op de betrokkenen 

te verhalen; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad in tegendeel geenszins de bedoeling heeft om de kosten voor de 

opmaak van een ruimtelijk uitvoeringplan te verhalen op de betrokkenen; dat een forfaitaire belasting 

op basis van het aantal woongelegenheden bovendien niet adequaat zou zijn en dat een 

verhaalbelasting op basis van de reële kostprijs voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan en 

op basis van de oppervlakte eerder zou aangewezen zijn indien de gemeenteraad de kostprijs wenste te 

verhalen, hetgeen niet het geval is; 

 

Overwegende dat het schorsingsbesluit van de gouverneur is gebaseerd op de overweging dat ‘de 

gemeenteraad van Boortmeerbeek met dit hoge tarief kosten wenst recupereren bij diegenen die door 

de bestemmingswijziging werden bevoordeeld’; 

 

Overwegende dat de gouverneur geen aanvullende motieven aan de gemeenteraad kan opdringen om 

vervolgens op grond van die toegevoegde motieven het belastingreglement te schorsen; 

 

Overwegende dat de gemeenteraad wel de kosten wenst te recupereren van de aanvullende werkuren 

van gemeentepersoneel die het logische gevolg zijn van de bijkomende complexiteiten bij 

vergunningsaanvragen gesitueerd binnen een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan, 

welke complexiteiten zich in veel mindere mate voordoen bij de behandeling van 

vergunningsaanvragen gesitueerd buiten een bijzonder plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 

dat deze complexiteiten bijvoorbeeld betrekking hebben op het nagaan van complex 

stedenbouwkundige voorschriften, het nagaan van de parkeerbehoefte in combinatie met de capaciteit 

van de ondergrondse parkings, het nagaan van de vloerpassen in functie van andere onderdelen binnen 
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een RUP, het nagaan van milieueffecten wat relevanter is bij gebieden de voorheen een andere 

bestemmen hadden,…; dat de beoogde kosten derhalve niet de kosten betreft voor de opmaak van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar enkel voor de bijkomende kosten inzake dossierbehandeling bij 

vergunningsaanvragen; 

 

Overwegende dat de tarieven niet buitensporig zijn; 

 

Overwegende dat ondergeschikt moet worden opgemerkt dat het standpunt van de gouverneur, dat een 

kostprijs van uitgaven gedaan in het algemeen belang niet zou kunnen worden verhaald, niet kan 

worden ondersteund omdat het voorbijgaat aan het begrip verhaalbelasting; dat een verhaalbelasting 

wel degelijk toelaat om de kosten in het algemeen belang gemaakt, te verhalen op diegenen die 

worden geacht het meeste voordeel te halen uit deze gemaakte kosten; dat er geen enkele reden is om 

aan te nemen dat dit wel zou mogelijk zijn voor wegeniswerken, maar niet voor de opmaak van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen; dat het in casu zoals hiervoor uiteengezet evenwel geen belasting 

betreft die als doelstelling heeft de kosten voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen te 

verhalen; 

 

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

 

BESLUIT 17 ja (Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange 

Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Daisy De Neef, 

Josée Naets, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita Palstermans, 

Karel Sterckx, Francine De Becker).  

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

 

art. 1 Het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 met betrekking tot op het afleveren van 

verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen voor groepswoningbouw of 

voor appartementen te handhaven. 

 

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

 

20. Algemene belasting inzake openbare hygiëne 

Na de toelichting door burgemeester Michel Baert zegt raadslid Dirk Bernagie dat de N-VA-fractie 

ziet dat een bijkomende belasting aan gezinnen wordt opgelegd van 72,00 EUR en dat dit bovenop de 

bestaande milieubelasting, de gehalveerde gratis toegang tot het containerpark en de wijzigingen in 

de DifTar-tarieven komt. Alles bij elkaar wel een serieuze belastingverhoging. Eigenlijk stapt men ook 

af van het principe de vervuiler betaalt door ook burgers te laten betalen voor het containerpark die 

er geen gebruik van maken.  De N-VA-fractie vraagt duidelijk aan te geven hoe en op welke gronden 

er bezwaar kan worden ingediend tegen deze belasting. Zal het college van burgemeester en 

schepenen het belastingreglement voldoende bekend maken en de basis van bezwaar voor het voetlicht 

te brengen? 

Nadat de voorzitter erop wijst dat in andere gemeenten de belasting met terugwerkende kracht werd 

ingevoerd, wat veel protest met zich bracht, zegt raadslid Karel Sterckx dat de situatie van andere 

gemeenten geen rol speelt. De vraag is welke de criteria voor bezwaar zijn en hoe je dat doet. Wat zijn 

de criteria voor een vrijstelling? 

Nadat de voorzitter naar de milieubelasting heeft gerefereerd, vraagt raadslid Anne Cleiren of de 

vrijstelling niet kan worden uitgebreid naar één oudergezinnen, dus alleenstaanden met kinderen. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt daarop dat de voorliggende regeling zeker niet goed is voor 

deze mensen die hun best doen om zo weinig mogelijk afval te produceren.  

Wanneer de voorzitter voor de argumentatie verwijst naar de vorige zitting en de uiteenzetting die hij 

toen gaf om uit te leggen waarom het huisvuil zoveel duurder wordt, pikt raadslid Bert Meulemans in 

met de stelling dat de CD&V-fractie vaststelt dat er geen sociale correcties worden toegepast bij dit 

belastingreglement en dat zij dus uitdrukkelijk vraagt om deze er wel in te zetten. 

Op voorstel van de voorzitter wordt de zitting voor 10 minuten geschorst. 



- 356 - 

Na 10 minuten heropent de voorzitter de zitting. 

De voorzitter deelt mee dat de meerderheidsfracties voorstellen om het belastingreglement zo aan te 

vullen dat bepaald wordt dat gezinnen waarbij de referentiepersoon de enige meerderjarige is op 

datum van 1 januari van het belastingjaar ook als alleenstaande worden belast. 

Raadslid Karel Sterckx komt daarop terug op zijn initiële vraag over hoe iemand bezwaar kan 

indienen. 

De voorzitter antwoordt dat een eenvoudige brief aan het college van burgemeester en schepenen 

volstaat. 

Nadat de raadsleden Karel Sterckx en Dirk Bernagie daarop vragen wat dan toch de gronden voor 

een bezwaar kunnen zijn en zeggen dat het college van burgemeester en schepenen nalaat deze te 

formuleren, wat volgens hen noodzakelijk is om te kunnen beslissen of er bezwaar kan ingediend 

worden, zegt Schepen Steven Michiels dat het college van burgemeester en schepenen niet meer kan 

doen dan het reglement toepassen en dat het aan elke individuele burger is om te bepalen of hij een 

reden zou hebben om bezwaar in te dienen.  De overheid mag in deze geen enkele beperking opleggen 

noch sturing geven. 

Tot slot van het debat zegt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet dat de bestuursmeerderheid fier is de 

hoofdbelastingen niet te verhogen, maar volgens haar moet men dan wel verkondigen in een 

omzendbrief dat deze belasting nieuw is en dus eigenlijk een belastingverhoging inhoudt. 

 

Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 

vergt; 

 

Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 

 

Overwegende dat de organisatie van de ophaling van huisvuil bij uitstek kadert in de verzekering van 

de openbare hygiëne; 

 

Overwegende dat de gemeente bovendien bijkomend bijzondere acties in het kader van de verzekering 

van de openbare hygiëne voert zoals het inzamelen van zwerfvuil, het steriliseren van zwerfkatten, 

enz. 

 

Overwegende dat deze organisatie voor alle potentiële afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor 

alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf; 

 

Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als 

afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf; 

 

Overwegende dat de gemeente bijkomend bijzondere acties in het kader van de verzekering van de 

openbare hygiëne voert zoals het inzamelen van zwerfvuil, het steriliseren van zwerfkatten, enz. 

 

Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering 

van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald worden op de 

aanbieders deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die gedifferentieerd wordt in 

functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht; 

 

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

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

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

 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 Voor het aanslagjaar 2014 wordt een jaarlijkse contantbelasting gevestigd op het ophalen en 

verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen 

vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark. 

 

art. 2 De belasting is verschuldigd door: 

- de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of 

in het vreemdelingenregister op 1 januari; 

- de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 

welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als 

tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te 

zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die als dusdanig gekend 

zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische 

gegevensdrager of toegang hebben tot het containerpark; 

- ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op 1 januari als hoofd- en of bijkomende 

activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landouw- of 

dienstverlenende activiteit uitoefent die gekend zijn als afvalproducent gebruik makend 

van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager of toegang hebben tot 

het containerpark. 

 

art. 3 De contantbelasting bedraagt 72,00 EUR per jaar voor een gezin en een rechtspersoon.   

 De contantbelasting bedraagt 36,00 EUR per jaar voor  

 -een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 

van de gemeente opgenomen is  

 -en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 

samenwonend met minderjarigen op een adres in het rijksregister van de gemeente 

opgenomen is. 

 De contantbelasting wordt hetzij in mindering gebracht van het Diftarsaldo, hetzij betaald na 

ontvangst van een betalingsuitnodiging.  Bij gebreke van betaling wordt de belasting 

ingekohierd en wordt ze een kohierbelasting.  

 

art. 4 De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van 

burgemeester en schepenen.  Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden 

ingediend en worden gemotiveerd.   

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

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

of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 

 

art. 5 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de 

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

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

van toepassing op de provincie- en gemeentebelastingen, voor zover zijn niet specifiek de 

belastingen op de inkomsten betreffen.  

 

art. 7 Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet 

 

art. 8 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerf, OVAM en de 

toezichthoudende overheid. 
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21. Budget 2014 en meerjarenplan 2014 - 2019 

De CD&V-fractie zegt voorafgaandelijk het te betreuren dat er geen beleidsnota per domein wordt 

voorgelegd zodat men niet kan zien wat men wil bereiken.  Projectmatige documenten per domein zijn 

er niet.  Schepen van financiën Hans De Locht verwijst naar de titel beleidsnota in de documenten en 

de gedetailleerde weergave van wat er te gebeuren staat daar waar het zou volstaan om algemene 

“containerbedragen” te formuleren onder de titel ‘overig beleid’. 

Vervolgens overloopt elke schepen (meestal) aan de hand van een projectievoorstelling de 

voornaamste punten van zijn of haar bevoegdheden. 

Raadslid Bert Meulemans komt terug op de eerste opmerking van de CD&V-fractie.  Hij stelt vast dat 

nu veel zaken gezegd zijn en dus niet op schrift staan.  Zo is dit niet toetsbaar achteraf.  Volgens het 

raadslid had die oefening vanuit goed beheersoogpunt minstens gemaakt moeten zijn. 

Raadslid Steven Van Loock oppert de bedenking wat er na 2019 moet worden verwacht.  Het bekomen 

resultaat is de resultante van verkoop van patrimonium.  Dus na 2019 rst er niets? 

Schepen van financiën Hans De Locht vindt het nog verder kijken dan 2019 een hypothetische zaak 

aangezien het al moeilijk genoeg was om tot het huidige resultaat te komen.  Dat het patrimonium 

uitverkocht zou worden, is volgens hem niet juist aangezien het juist de bedoeling is om het 

patrimonium dat niet tot de kerntaak van de gemeente behoort af te stoten en te investeren in 

patrimonium dat dit wel is.  Een verarming is dit zeker niet, integendeel. 

Raadslid Karel Sterckx vraagt aan schepen Remi Serranne wat zijn analyse is over de lage respons 

voor gezondheidsraad en raad voor ontwikkelingssamenwerking.  Welke impulsen denkt de schepen te 

geven om hierin verandering te brengen? 

Schepen Remi Serranne werpt tegen dat als het raadslid de oplossing kent, hij deze zeker mag geven.  

Volgens hem heerst er een mentaliteit van wel krijgen maar niet geven. Fundamenteel vraagt hij zich 

af of het nog wel nuttig is om door te gaan met deze subsidiëring. 

Raadslid Karel Sterckx brengt de oproep in het N-VA-blad in herinnering om samen te werken over de 

partijgrenzen heen. Raadslid Anne Cleiren zegt dat de stelling van de schepen toch erg kort door de 

bocht gaat.  De aangesprokenen zetten zich al maximaal vrijwillig in en zijn dus terecht alleen 

geïnteresseerd als het gevraagde een meerwaarde inhoudt.  Zo dit het geval zou zijn, zouden ze zich 

zeker bereid verklaren. 

De voorzitter Michel Baert meent dat het door de schepen aangehaalde fenomeen een algemeen 

verschijnsel van onze samenleving is. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt geen uitnodiging gezien te hebben en vraagt zich daarom af 

hoe er opgeroepen werd. 

Schepen Remi Serranne verwijst naar de nieuwsbrief aan de bevolking en zijn persoonliojke 

gesprekken met betrokkenen. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet stelt daarop voor een nieuwe oproep in een nieuwsbrief te 

plaatsen en daarbij de noodzaak in gevolge de subsidiëring eraan te verbinden.  Dit zowel voor de 

gezondheidsraad als voor de raad voor ontwikkelingssamenwerking. 

Raadslid Anne Cleiren voegt nog toe aan haar eerdere bedenking dat het creëren en voorstellen van 

een meerwaarde de taak van het college van burgemeester en schepenen is. 

Raadslid Karel Sterckx zegt vervolgens als persoonlijke bedenking dat het een bijzonder moeilijke 

taak was om in 2 weken tijd het volledige bundel door te nemen en te analyseren. Hij zag dat andere 

gemeenten meer inspanningen deden om de burgers te betrekken en de raadsleden wegwijs te maken 

in het proces en het resultaat.   

Schepen van financiën Hans De Locht legt uit dat het opmaken van BBC niet eenvoudig was en dat er 

vooral uiteindelijk ook gewacht moest worden op de resultaten van de rekening 2012. Het is daarom 

de afspraak met de financieel beheerder dat de rekening 2013 in juni 2014 aan de gemeenteraad zal 

worden voorgelegd. 

Voorzitter Michel Baert wijst er op dat vele gemeenten nog op 30 december 2013 of na Nieuwjaar hun 

BBC op de gemeenteraad brengen en dat Boortmeerbeek netjes volgens schema gewerkt heeft. 

Raadslid Anne Cleiren vraagt of in het project Goorstraat de fietspaden ook inbegrepen zijn. 

Schepen Annick DeKeyser licht toe hoe het dossier werd overgenomen van het vorige bestuur en dat 

zij zich bewust is van de gestelde problematiek en dat het bedoeling is om via fietsaanduidingsstroken 

de link tussen de twee projecten te realiseren. 
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Raadslid Anne Cleiren vraagt waarop ingezet zal worden in het kader van het gezondheidscharter. 

Schepen Remi Serranne legt uit hoe de lopende projecten zullen worden verdergezet en dat het de 

bedoeling is aan te sluiten bij de provinciale insteek.  Lokaal zal zo goed mogelijk samengewerkt 

worden met LOGO Oost-Brabant. 

Raadslid Kristel Andries wenst te weten wanneer de effectieve start van de werken in het project 

Bredepleinstraat/Oudestraat gepland wordt. 

Schepen Annick DeKeyser zegt dat de start voor 2015 voorzien wordt, maar dat een concrete datum 

zeer moeilijk te bepalen is.  Alles hangt af van de vlotheid waarmee de procedure doorlopen wordt en 

de concrete mogelijkheden van de betrokken aannemers.  Eerst zal op het terrein alvast het werk van 

de nutsmaatschappijen te zien zijn. 

Raadslid Karel Sterckx vraagt wanneer de beleidsnota’s aan de gemeenteraadsleden bezorgd zullen 

worden.  Schepen Hans De Locht verwijst naar de titels in het document die duidelijk aangeven wat de 

plannen en projecten zijn. Voor hem is heel leesbaar wat voorzien is en dus ook opgenomen in het 

budget.  De voorzitter vult aan met de opmerking dat de administratie niet overbemand is en dat de 

opmaak van dergelijke documenten juist werklast veroorzaakt die men wilde vermijden met de 

planlastvermindering. Raadslid Anne Cleiren zegt dat de documenten op zich wel goed zijn, maar wat 

er eigenlijk in zit, is moeilijk leesbaar voor wie het niet mee opgesteld heeft.  Je vindt geen antwoorden 

op je vragen door de vaagheid van de budgetten. Sommige opsplitsingen zijn duidelijker, maar meteen 

ook vager. Schepen Hans De Locht geeft aan dat nu niet geweten kan zijn wat zich operationeel zal 

afspelen in 2019 en dat nu uitgegaan moet worden van principes. 

Tot slot vraagt raadslid Steven Van Loock hoe het verschil moet worden begrepen tussen een 

opbrengst van 3 miljoen van de verkoop van gebouwen tegenover de kostprijs van 1,4 miljoen van de 

school.  Schepen Hans De Locht antwoordt dat hij dit eens zal narekenen en verwijst tevens naar de 

patrimoniale boekhouding om op sommige aspecten van de vraagstelling te antwoorden. 

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 met betrekking tot de opmaak van 

de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens 

de beleids- en beheerscyclus; 

 

Gelet op de adviezen van het managementteam van 5 september 2013. met betrekking tot het 

voorontwerp van budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019; 

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 25 november 2013; 

 

Gelet op de bespreking in de gemeenteraadscommissie financiën, begroting, interne controle en 

intergemeentelijke samenwerking en verzelfstandigde agentschappen van 12 december 2013; 

 

Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 

 

Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het begrotingsontwerp hebben kunnen uiten; 

 

Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  

 

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).  

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

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

Sterckx, Francine De Becker).  

 

art. 1 Het budget 2014 en het meerjarenplan 2014-2019 goed te keuren. 
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art. 2 Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 

 

22. Kennisname verslag cultuurraad 9 september 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 9 september 2013. 

 

23. Kennisname verslag sportraad 12 september 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 12 september 2013. 

 

24. Kennisname verslag milieuadviesraad 18 september 2013 

De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 18 september 2013. 

 

 

 

Mondelinge vragen 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt hoe het komt dat een kapvergunning werd afgeleverd die 

niet werd nageleefd en bovendien ongewenst is voor het kappen van bomen in de Gottendijsdreef. 

Alleen het kappen van houtige opslag zou mogen en nu zijn er vragen bij de waterhuishouding van het 

gebied. 

De voorzitter antwoordt dat dergelijke detailvragen zouden moeten voorbereid kunnen worden door de 

vraag voorafgaandelijk in te dienen.  Nu zal de toestand aan ANB worden voorgelegd aangezien zij 

het gemeentebestuur in dergelijke dossiers bijstaan. Raadslid Dirk Bernagie verduidelijkt door de 

vraag als volgt te formuleren: “Kan het college van burgemeester en schepenen duidelijk maken wie 

welke vergunning heeft afgeleverd?” 

 

Raadslid Steven Van Loock meldt dat het aantal inbraken onrustwekkend toeneemt en ziet dat de 

inwoners daarover verontrust geraken. 

Burgemeester Michel Baert legt de initiatieven en de evolutie rond de plaatsing van ANPR-camera’s 

uit.  Daarnaast is er de plaag van rondtrekkende daderbendes die actueel bestreden wordt door de 

politie. Dit gebeurt door gerichte en intensieve patrouilles, de steun aan het BIN-netwerk,… Dat heeft 

al resultaat opgeleverd, zo bijvoorbeeld werd een bende uit Roemenië opgepakt, maar dat komt te 

weinig in het nieuws. 

 

Raadslid Steven Van Loock  vraagt of het klopt dat er mensen van het OCMW in een één-

sterrenrestaurant gegeten hebben.  

De voorzitter antwoordt dat dat inderdaad juist is, maar dat een bijzondere prijs werd afgesproken en 

dat dit niet afwijkt van de gewoonten die er steeds geweest zijn. 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt waarom het cultuurhuis Oude Pastorij niet meer gebruikt 

wordt voor de adviesraden.  Onlangs was er dan weer een incident met een dubbele boeking van de 

raadszaal. 

Schepen Karin Derua antwoordt dat dit laatste een vergissing was.  Het gebruik van het gemeentehuis 

kwam er terug omdat deelnemers aan de adviesraden de omgeving van het cultuurhuis niet veilig 

vinden.  Het college van burgemeester en schepenen probeert voor iedereen goed te doen, maar dat zal 

niet altijd lukken. 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de bewering van schepen Karin Derua over de 

jonggepensioneerdenverenigingen niet klopt.  Immers is er al jaren VLAS en dus is de vraag waarom 

het nodig zou zijn een afzonderlijke vereniging hiervoor op te richten. 

Schepen Karin Derua antwoordt dat het aan VLAS is om zich bekend te maken en dat uit de 

ouderenbehoeftestudie bleek dat het noodzakelijk is op dat terrein initiatief te nemen.  Alle voorstellen 

zijn voor haar welkom. 

 

Raadslid Dirk Bernagie wenst een vraag te herhalen die de N-VA-fractie al op de raad voor 

maatschappelijk welzijn heeft gesteld, met name hoe het komt dat er met omslagen en postzegels van 

het OCMW reclame over de privaat georganiseerde kerstmarkt in de sporthal werd verzonden naar de 

raadsleden.  De N-VA-fractie vindt dat dit niet met overheidsgeld kan. 
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De voorzitter zegt dat de informatie door de gemeente was bezorgd en dat om praktische redenen de 

OCMW-raadsleden deze informatie via de post kregen.  Het gaat om 8 brieven.  Dat is een fout en dus 

wenst hij zich hiervoor te verontschuldigen. 

 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

De  gemeentesecretaris     De  voorzitter 

 

 

Johan Smits     Michel Baert 

 

 


