
-9- 

 

 
GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  2 maart 2015 
 

Aanwezig: Michel Baert voorzitter 
Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De Locht, Remi Serranne, 
Willy Cornelis schepenen 
Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, 
Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils raadsleden 
Johan Smits gemeentesecretaris 
 

Verontschuldigd: Anne-Marie Van Loock raadslid 
 

Vanaf punt 2 vervoegt Marie-Ange Henderix, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 8 vervoegt Anne Cleiren, raadslid de zitting. 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Correctiebesluit RUP Zonevreemde woningen 
3. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - ruimtelijke planning en 

ontwerp 
4. Verordening indienen digitale bouwaanvragen 
5. Erfpachtovereenkomst  Providentia Weerstandsstraat 
6. Verhuur politiekantoor 
7. Principiële vaststelling straatnaam 'Herman De Coninckstraat' 
8. Aanpassing personeelsformatie 
9. Aanpassing organogram 
10. Aanpassing arbeidsreglement 
11. Aanpassing reglement tijdsregistratie 
12. Politieraad - aanduiden effectief lid en plaatsvervanger 
13. HaBoBIB - voordracht kandidaat bestuurder 
14. ERSV Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
15. Demer en Dijle - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
16. PWA - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
17. Aanpassing reglement gemeentelijke premies voor familiale gebeurtenissen 
18. Principe oprichting gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 
19. Reglement op de ondersteuning van projecten rond wetenschappelijk medisch onderzoek 
20. Belasting op opgelegd vervoer met politievoertuig 
21. SOCiAL vzw - meerjarenplan 2015 - 2019 
22. SOCiAL vzw - budget 2015 
23. Kennisname verslag seniorenraad 23 september 2014 
24. Kennisname verslag cultuurraad 18 november 2014 
 
Besloten zitting 
28. Dossier Aarschotsebaan 33 
 



-10- 

 

Openbare zitting 
 
De voorzitter Michel Baert geeft lezing van de brief van raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet van 2 
maart 2015 waarbij zij verklaart voortaan als onafhankelijk raadslid te zullen zetelen. Raadslid Nieke 
Deleebeeck-Baudet voegt eraan toe dat zij onafhankelijk is van de eerder onafhankelijke raadsleden. 
 
1. Goedkeuring notulen 
De voorzitter Michel Baert meldt dat de dienst ruimtelijke ordening van de provincie Vlaams-Brabant 
de afgelopen dagen de gemeente heeft gewezen op een materiële fout in de redactie van het 
gemeenteraadsbesluit over het RUP zonevreemde woningen.  Aangezien het noodzakelijk is deze 
redactie onmiddellijk te bezorgen, vraagt de voorzitter deze correctie bij het punt over de notulen te 
behandelen. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet betreurt het dat het besluit pas nu medegedeeld wordt waardoor 
het moeilijk wordt informatie aan de burgers te geven. Schepen Steven Michiels zegt dat informatie 
geven voorbarig is aangezien het RUP nog moet worden goedgekeurd.  
 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 januari 2015 goed.  
 
 Raadslid Marie-Ange Henderix vervoegt de zitting 
2. Correctiebesluit RUP Zonevreemde woningen 
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 22 september 2014 en 15 december 2014 met 
betrekking tot de definitieve aanvaarding van het RUP Zonevreemde woningen; 
 
Overwegende dat de notulering van deze besluiten een aantal materiële fouten bevatten; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is deze materiële fouten aan de hand van een 
correctiebesluit recht te zetten; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Marc Usewils. 

 
art. 1 
Vast te stellen dat de redactie van het besluit van de gemeenteraad van 22 september 2014 en 15 
december 2014 met betrekking tot de definitieve aanvaarding van het RUP Zonevreemde woningen 
een aantal materiële fouten bevat en de correcte redactie van dit besluit als volgt vast te stellen: 
 
De gemeenteraad, 
 
Gelet op artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het opmaken van 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP); 
 
Gelet op het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande 
uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een 
juridisch plan en een grafisch plan; 
 
Gelet op gemeenteraadsbeslissing van 25 november 2013 houdende voorlopige vaststelling van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’; 
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Gelet op het openbaar onderzoek dat georganiseerd werd gedurende een periode van 60 dagen van 6 
januari 2014 tot en met 7 maart 2014 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 10 maart 2014 waaruit blijkt 
dat 24 bezwaren werden ingediend; 
 
Gelet op het bijgevoegd advies van de GECORO van 27 mei 2014 waarin de opmerkingen en bezwaren 
worden behandeld en de uitgebrachte adviezen van de instanties worden besproken; 
 
Overwegende dat de standpunten van de GECORO als volgt kunnen worden geëvalueerd: 
 
Gelet op de bezwaarschriften betreffende de woningen Heverbaan 24a en 26 en Schoubroekstraat 15, 
17 en 19 
 
Overwegende dat  
• De twee woningen langs de Heverbaan in natuurgebied liggen maar onmiddellijk aansluiten bij 

de aangrenzende woningen langs dezelfde straat, gelegen in woongebied en dus zone-eigen. 
• Deze twee woningen een logische verderzetting vormen van de bebouwde structuur langs de 

Heverbaan, die gebundeld ligt met de spoorweg. 
• Deze niet in of aansluitend bij de kwetsbare of waardevolle elementen van de open ruimte 

liggen. 
• De woningen evenmin een aantasting of versnippering van waardevolle open ruimte betekenen. 
• Beide woningen buiten de habitatrichtlijn- en de VEN-gebieden liggen. 
• De woningen aan de Schoubroekstraat ruimtelijk aansluiten bij beide woningen langs de 

Heverbaan en tevens bij de site van de chiro in de Schoubroekstraat. 
• Voor deze site een ruimtelijk uitvoeringsplan van kracht is die het zonevreemd karakter opheft en 

beperkte ontwikkelingsmogelijkheden voorziet. 
• Het daarom verantwoord is om aan de aangrenzende woningen ook beperkte 

uitbreidingsmogelijkheden toe te kennen. 
• Door het compacte geheel van de woningen en het feit dat het slechts om drie woningen gaat, 

de impact op de open ruimte en de natuur beperkt zal zijn. 
• Er bovendien geen toename van de ruimtelijke dynamiek is omdat het aantal woongelegenheden 

niet mag toenemen. 
 
Besloten kan worden dat aan de ingediende bezwaren tegemoet kan gekomen worden 
 
Gelet op het bezwaarschrift betreffende de woning Langedonkstraat 14. 
 
Overwegende dat 
• De gewestplangrenzen niet noodzakelijk samenvallen met perceelsgrenzen en dit tot onduidelijke 

en rechtsonzekere situaties kan leiden. 
• Het ongedaan maken van deze onduidelijke en rechtsonzekere situaties één van de 

doelstellingen van het RUP Zonevreemde Woningen is. 
• Het daarom aangewezen is om de perimeters zo veel mogelijk af te bakenen op perceelsgrenzen, 

daar waar de gewestplangrenzen leiden tot onduidelijke en rechtsonzekere situaties. 
 
Besloten kan worden dat aan het ingediende bezwaarschrift tegemoet kan gekomen worden, zoals 
geadviseerd door de GECORO, doch de grens tussen de perimeters ‘zuidelijk open ruimtegebied’ en 
‘kwetsbaar gebied voor natuur’ te wijzigen op basis van de perceelsgrenzen en niet op basis van de 
zonegrenzen volgens het gewestplan. 
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Gelet op het advies van ANB betreffende het maximaal volume bij herbouw na vernietiging door 
heirkracht. 
 
Overwegende dat 
• De VCRO voorziet dat een ruimtelijk uitvoeringsplan de basisrechten kan aanvullen of uitbreiden. 
• Een herbouw na vernietiging door heirkracht geen herbouw uit vrije wil is. 
• Het toelaten om na vernietiging hetzelfde volume te herbouwen een sociale maatregel is. 
• De sociale maatregel daarenboven geen ruimtelijke impact heeft omdat het enkel en alleen gaat 

om het terug opbouwen van een vroeger bestaande situatie. 
• De voorschriften er hoe dan ook voor zorgen dat deze bepalingen enkel zullen kunnen toegepast 

worden bij hoofdzakelijk vergunde of geacht vergunde zonevreemde woningen. 
• Voor de kwetsbare gebieden de basisrechten niet uitgebreid worden. 
 
Besloten kan worden dat bij herbouwen na vernietiging of beschadiging van een woning ten gevolge 
van een vreemde oorzaak die de eigenaar niet kan worden toegerekend (heirkracht) geldt dat het 
volume van de herbouwde woning beperkt is tot 1.000 of tot het bestaande volume. Voorwaarde is 
uiteraard dat het om een hoofdzakelijk vergunde of geacht vergunde toestand gaat. Er zijn 2 
mogelijkheden: 
1. De vernietigde of beschadigde woning was 1.000 m³ of kleiner: de herbouwde woning heeft een 

maximaal volume van 1.000 m³. 
2. De vernietigde of beschadigde woning was groter dan 1.000 m³: de herbouwde woning heeft 

maximaal het volume van de vroegere woning. 
 
Overwegende dat de overige adviezen van de GECORO tot aanpassing en correcties worden aanvaard 
(uit te schrijven na behandeling door de gemeenteraad); 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 10 juni 2014 tot verlenging 
van de termijn met maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen in 
toepassing van artikel 2.2.14.§6 – 4de lid van de VCRO 
 
Gelet de het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2014 houdende verlenging van de termijn met 
maximaal 60 dagen waarbinnen een beslissing moet worden genomen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT   
 
Het voorliggend gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde woningen’ bestaande uit een 
toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften, een plan bestaande toestand, een juridisch plan 
en een grafisch plan definitief vast te stellen, mits opsomming van de in de adviezen van de GECORO 
opgenomen elementen (uit te schrijven na behandeling door de gemeenteraad). 
 
art. 2 
Deze correcties aan de hand van een randmelding bij de oorspronkelijke besluiten van 22 september 
2014 en 15 december 2014 kenbaar te maken. 
 
3. Samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening Interleuven - ruimtelijke planning 

en ontwerp 
Na de toelichting door schepen Steven Michiels vraagt raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet welke 
formule de gemeente zal gebruiken. Volgens haar inzicht zou de raad op basis van de keuze moeten 
kunnen oordelen.  Bovendien is het de vraag of er subsidies verkregen zullen worden. Schepen Steven 
Michiels geeft aan dat dit voorbarig is aangezien eerst de overeenkomst met Interleuven moet 
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worden afgesloten alvorens er concrete afspraken kunnen worden gemaakt. Wat de subsidies betreft, 
zal nogmaals worden nagekeken of deze nog zouden bestaan, wat weinig waarschijnlijk is. 
 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de Intergemeentelijke 
Samenwerking; 
 
Gelet op de thans van kracht zijnde statuten van INTERLEUVEN zoals gepubliceerd in de bijlagen bij 
het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer 14095519; 
 
Gelet op het besluit van 27 november 2013 van de raad van bestuur van INTERLEUVEN inhoudende 
het voorstel tot aanpassing van de statuten van INTERLEUVEN en met betrekking tot de omschrijving 
van de diensten waarop de deelnemers beroep kunnen doen in het kader van wederzijdse 
exclusiviteit; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met betrekking tot de goedkeuring 
van de aangepaste statuten van INTERLEUVEN; 
 
Gelet op het besluit van 26 maart 2014 van de buitengewone algemene vergadering van 
INTERLEUVEN waarbij de statutenwijziging met unanimiteit werd goedgekeurd; 
 
Overwegende dat volgens de als bijlage gevoegde lijst bij de statuten van INTERLEUVEN blijkt dat : 
2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp (2.1.2. ontwerp). 
kan worden gerealiseerd; 
 
Overwegende dat de gemeente als deelnemer van INTERLEUVEN als dienstverlenende vereniging in 
de mogelijkheid is om beroep te doen op de diensten van haar intercommunale, alsook op deze 
diensten dewelke in exclusiviteit worden aangeboden; 
 
Overwegende dat INTERLEUVEN bij de uitvoering van deze diensten in opdracht van een deelnemer 
er zelf toe gehouden is om de overheidsopdrachtenwetgeving na te leven; 
 
Overwegende dat de toekenning bij exclusiviteit van voornoemde opdrachten aan INTERLEUVEN 
onder meer tot voordeel heeft dat er in beginsel, behoudens andersluidend standpunt van de BTW-
administratie, op de door de eigen personeelsleden van INTERLEUVEN geleverde prestaties geen 
BTW zal worden doorgerekend naar de gemeente toe; dat op alle andere prestaties en kosten 
uiteraard wel BTW verschuldigd blijft. 
 
Overwegende dat er daarenboven in de aangepaste statuten van INTERLEUVEN werd voorzien in een 
vergoedingssysteem waarbij op transparante basis de kosten kunnen worden toegewezen; 
 
Overwegende dat er inzonderheid bij exclusiviteit zal worden gewerkt op basis van een kosten- en 
expertisedelend principe waarbij in artikel 14.2 van de statuten uitdrukkelijk wordt bepaald: “De 
kosten verbonden aan de exclusieve dienstverlening, zoals omschreven in art. 4 worden verrekend 
aan de deelnemers op basis van het kosten- en expertisedelend principe. Voor de aanrekening van 
de prestaties verleend in het kader van de wederzijdse exclusiviteit, zal gewerkt worden met een 
open boekhouding”; 
 
Overwegende dat het systeem van de open boekhouding toelaat om permanent de kosten van het 
project op te volgen; 
 
Overwegende dat de uurlonen voor de personeelsleden van INTERLEUVEN door INTERLEUVEN op 
basis van de reële kostprijs als volgt werden bepaald (toestand op 1 januari 2015): 
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• Algemeen projectleider/specialist-expert: 83,00 EUR 
• Projectleider   : 74,00 EUR 
• Projectmedewerker-expert  : 68,00 EUR 
• Projectmedewerker   : 61,00 EUR 
 
Overwegende dat deze uurlonen worden gekoppeld aan de indexaanpassing van de lonen zoals 
toepasselijk in de openbare sector; 
 
Overwegende dat het afsluiten van deze exclusiviteitsovereenkomst tevens tot gevolg heeft dat de 
gemeente zich ertoe verbindt om voor de diensten dewelke in deze overeenkomst worden 
omschreven, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van INTERLEUVEN; 
 
Overwegende dat de gemeente aldus kan kiezen om voor de betrokken diensten een beroep te doen 
op INTERLEUVEN, dan wel om deze diensten 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; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad aldus de duurtijd van de betrokken diensten beperkt tot 31 
december 2019 met dien verstande dat opdrachten dewelke werden toegekend vóór het verstrijken 
van voormelde periode zullen worden afgewerkt onder het systeem van de exclusieve 
dienstverlening en aldus zonder aanrekening van BTW; 
 
Overwegende dat voor de uitvoering van deze exclusieve taken wordt gewerkt overeenkomstig in 
bijlage toegevoegde samenwerkingsovereenkomst. 
 
Overwegene dat de gemeenteraad het dan ook aangewezen acht om voornoemde diensten aan 
INTERLEUVEN bij exclusiviteit toe te kennen; 
  
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Bert Meulemans, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 
Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en Marc Usewils. 
1 onthouding: Nieke Deleebeeck-Baudet. 

 
art. 1 
De volgende diensten, zoals voorzien in de bijlagen van de statuten van INTERLEUVEN, worden in 
exclusiviteit toegekend aan de dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN met ingang van 1 april 
2015 tot en met 31 december 2019 , met dien verstande dat opdrachten die werden toegekend vóór 
het verstrijken van voormelde periode, zullen worden afgewerkt onder het systeem van de 
exclusieve dienstverlening: 2.1. Ruimtelijke planning en ontwerp (2.1.2. ontwerp). 
 
art. 2 
De uitvoering van deze exclusieve diensten gebeurt overeenkomstig de in bijlage toegevoegde 
samenwerkingsovereenkomst. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met het uitvoeren van huidige beslissing. 
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4. Verordening indienen digitale bouwaanvragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat de invoering van de digitale bouwvergunning duidelijke 
informatie naar de bevolking toe vraagt. De voorzitter Michel Baert stelt dat de invoering nog veel 
voorbereiding vraagt en dus nog niet voor direct is. Op vraag van raadslid Steven Van Loock wordt 
toegelicht dat de ingangsdatum 1 mei 2015 is omdat een reglement een ingangsdatum behoeft en 
dat het hier gaat over de formaten die in geval van digitale indiening moeten worden gebruikt. 
 
Gelet op het decreet van 16 april 2004 betreffende het grootschalig referentiebestand (GRB) van 16 
april 2004 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente met het oog op het permanent actualiseren van het GRB regelmatig 
as-builtplannen moet overmaken aan het AGIV; 
 
Overwegende dat deze as-builtplannen moeten worden opgemaakt volgens de skeletspecificaties 
van het GRB; 
 
Overwegende dat het daarom wenselijk is dat de gemeente bij de ontwikkeling van nieuwe 
verkavelingen, verkavelingswijzigingen, aanvragen tot groepswoningbouw of meergezinswoningen 
deze plannen digitaal ontvangt;  
 
Gelet op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Marc Usewils. 

 
art. 1 
Een verordening op specifieke vormvereisten voor het indienen van een dossier voor een nieuwe 
verkaveling, een verkavelingswijziging van de lotstructuur of een aanvraag tot groepswoningbouw 
goed te keuren, waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Specifieke vormvereisten voor het indienen van een dossier voor een nieuwe verkaveling, een 
verkavelingswijziging van de lotstructuur of een aanvraag tot groepswoningbouw 
 
Artikel 1 
Bij het indienen van een nieuwe verkaveling of bij een verkavelingswijziging van de lotstructuur of 
een aanvraag tot groepswoningbouw, moet de aanvrager, naast een papieren versie, kosteloos het 
plan digitaal aanleveren. 
 
Artikel 2 
Het digitaal plan moet gegeorefereerd (Belge Lambert 72) zijn en moet bestaan uit een .dxf en/of 
een .shp formaat (esri). Andere formaten kunnen enkel mits expliciete toelating van het 
gemeentebestuur. 
De intekening gebeurt overeenkomstig de GRB skeletbestekken beschikbaar gesteld door het 
Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV). 
De opmaak dient minimaal te bevatten en telkens opgemaakt als afzonderlijke shape (gesloten 
polygonen): 
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- een contour van de volledige verkaveling; 
- deelcontouren van elk lot met aanduiding van de lotnummers; 
- deelcontouren van de bouwzones; 
- deelcontouren van de verschillende bestemmingszones. 
 
Artikel 3 
Dossiers, die niet aan de in artikel 1 gestelde voorwaarden voldoen, als niet-ontvankelijk te 
beschouwen. 
 
Artikel 4 
Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2015. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Ruimte Vlaanderen Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 b 
91, 3000 Leuven. 
 
5. Erfpachtovereenkomst  Providentia Weerstandsstraat 
Overwegende dat de gemeente een project voor sociale huisvesting in de Weerstandsstraat wenst te 
realiseren in samenwerking met cv Providentia; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 waarbij principieel werd ingestemd  
met het afsluiten van een erfpachtovereenkomst met cv Providentia voor de volgende percelen: 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, 2e blad, nrs. 410w , 411d4, 411e, 411f, 411g, 411h en 411r3. 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2007 betreffende de definitieve 
aanvaarding van het BPA. nr. 8 “Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats Boortmeerbeek – 
aanpassen rooilijn Weerstandsstraat”  
 
Gelet op het ontwerp van erfpachtovereenkomst van 20 februari 2015, zoals opgesteld door notaris 
Van Edom; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Marc Usewils. 

 
De erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en cv Providentia, Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse 
voor de percelen, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, 2e blad, nrs. 410w , 
411d4, 411e, 411f, 411g, 411h en 411r3 goed te keuren. 
 
6. Verhuur politiekantoor 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of de gemeentesecretaris en de politiesecretaris, dewelke in dit geval 
dezelfde persoon zijn, telkens kunnen optreden.  De gemeentesecretaris licht toe dat het twee 
rechtspersonen zijn en verwijst bijvoorbeeld naar de situatie tussen gemeente en OCMW of wanneer 
de voorzitter van de gemeenteraad ook de voorzitter van de politieraad zou zijn. 
 
Overwegende dat de gemeente deel uitmaakt van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-
Keerbergen; 
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Overwegende dat de politiezone voor haar werking gebruik maakt van het gebouw aan de 
Dorpplaats 1, dat eigendom is van de gemeente; 
 
Overwegende dat het gebruik door de politiezone van andere gebouwen in de politiezone 
georganiseerd is op basis van een huurovereenkomst; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dat eenzelfde regeling wordt toegepast door alle gemeenten die 
deel uitmaken van de politiezone; 
 
Gelet op artikel 43 §2 12° van het Vlaams gemeentedecreet dat stelt dat het stellen van daden van 
beschikking met betrekking tot onroerende goederen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 
behoort; 
 
Gelet op het ontwerp van huurovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Marc Usewils. 

 
De huurovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen voor het verhuren van het gebouw aan de Dorpplaats 1, waarvan de tekst als 
volgt luidt, goed te keuren. 
 
Huurovereenkomst politiegebouw Boortmeerbeek 
 
De ondergetekenden:   
verhuurder gemeente Boortmeerbeek vertegenwoordigd door Michel Baert, voorzitter van de 
gemeenteraad en Johan Smits, gemeentesecretaris 
huurder: politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen vertegenwoordigd door Mon Fillet, 
voorzitter en Johan Smits, politiesecretaris 
 
komen overeen als volgt: 
 
Artikel 1  
De verhuurder verhuurt aan de huurder die dit aanvaardt, een gebouw dienstig als politiekantoren 
gelegen Dorpsplaats 1, 3190 Boortmeerbeek. 
 
Artikel 2  
De huur vangt aan op 1 januari 2013 en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.   
Beide partijen kunnen steeds in onderling overleg besluiten de huurovereenkomst minnelijk 
vroegtijdig te beëindigen.  
 
Artikel 3 
De basishuurprijs wordt vastgesteld volgens de verzekerde waarde.   Deze wordt gedeeld door de 
abexindex waarop de verzekerde waarde  gebaseerd is  en vermenigvuldigd met abexindex van het 
wervingsjaar. 
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Verzekerde waarde: 
Abex index 2006: 
Abexindex 2013: 

966.987,48 EUR 
612,00 EUR 
729,00 EUR 

966.987,48 x  729/ 612/ 50 = 23.037,00 EUR 
De huurprijs bedraagt 23.037,00 EUR (inclusief waterverbruik,  verwarming, elektriciteit en gas) 
 
Artikel 4  
De huurprijs dient betaald te worden na ontvangst van een invorderingsstaat  opgesteld door de 
politiezone. 
 
Artikel 5  
Het  omschreven goed zal vanaf de ingenottreding bestemd zijn als politiehuis Boortmeerbeek. 
 
Artikel 6  
Tijdens heel de duur van het gebruik zal de gebruiker de bestemming  waarvan sprake in  
artikel 5 moeten handhaven. 
 
Artikel 7  
De gebruiker moet instaan voor herstellingen en onderhoud van toepassing volgens de 
huurwetgeving . 
De in artikel 1754 van het BW opgesomde herstellingen zijn ten laste van de huurder tenzij alleen 
ouderdom of overmacht daartoe aanleiding hebben gegeven. De overige herstellingen zijn ten laste 
van de verhuurder. 
 
Artikel 8  
De gebruiker zal zich inzake brand laten verzekeren (huurdersrisico).  Op verzoek van de gemeente, 
zal de gebruiker het bewijs leveren van de betaling van de verzekeringspolis. 
 
Artikel 9  
De gebruiker mag het in artikel 1 vermelde goed niet onderverhuren. 
 
7. Principiële vaststelling straatnaam 'Herman De Coninckstraat' 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meldt dat volgens haar het advies van de gemeentelijke 
cultuurraad ontbreekt.  De voorzitter Michel Baert zegt dat het besluit inderdaad nog voor advies aan 
de gemeentelijke cultuurraad moet worden voorgelegd en daarom nog niet werd opgenomen in het 
principebesluit.  De gemeentelijke cultuurraad heeft echter al wel eens kennis genomen van het 
voornemen van het gemeentebestuur. 
 
Overwegende de noodzaak om de straat in verkaveling 2013/00002 aan de Stationsstraat een naam 
te geven; 
 
Overwegende dat hiervoor bij voorkeur gekozen wordt uit oude toponiemen of uit namen die 
verband houden met de lokale geschiedenis; 
 
Overwegende dat Herman De Coninck algemeen als een van de meest vooraanstaande hedendaagse 
dichters wordt beschouwd; 
 
Overwegende dat Herman De Coninck om familiale redenen een bijzondere band had met Hever; 
 
Overwegende dat door het instellen van de straatnaam 'Herman De Coninckstraat' deze band wordt 
bestendigd; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 januari 2015; 
 
Gelet op het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Marc Usewils. 

 
art. 1  
Principieel de straatnaam ‘Herman De Coninckstraat” voor te stellen voor de straat in de verkaveling 
2013/0002 aan de Stationsstraat. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen op te dragen een openbaar onderzoek in te stellen over 
de naamgeving van deze straat. 
 
art. 3  
De gemeentelijke cultuurraad advies te vragen vooraleer een definitief besluit te nemen. 
 

Raadslid Anne Cleiren vervoegt de zitting. 
8. Aanpassing personeelsformatie 
De CD&V-fractie zegt dat volgens haar de functie van cultuurcoördinator ontbreekt alhoewel er 
aangekondigd werd dat er subsidies voor zijn. Zij stelt daarom een duidelijk voorstel om de functie 
van cultuurcoördinator te voorzien in de personeelsformatie en het organogram. 
Schepen Karin Derua antwoordt dat de subsidies van de Vlaamse overheid niet langer expliciet 
gebonden zijn aan een tewerkstellingsniveau. Het bestuur koos voor het geld activiteitsgericht te 
besteden.  Bovendien moeten de afspraken over de aanpassing van de infrastructuur  van de sporthal 
nog nagekomen worden. 
Raadslid Bert Meulemans ziet hierin een pervers mechanisme. Zo dreigt subsidiegeld van de Vlaamse 
overheid niet aangewend te worden voor cultuur. Volgens hem zijn er voldoende subsidies verdeeld 
om een tewerkstelling mogelijk te maken.  Activiteitsgericht werken houdt immers in dat iemand van 
de administratie de organisatie op zich moet nemen. Wie A zegt, moet ook B zeggen volgens hem. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt dat  zij  het niet zo interessant vindt om de polyvalente zaal in 
de sporthal, waar het nu al te krap is, nog aan te passen voor cultuurdoeleinden. Zij kan zich daarom 
niet vinden in een functie van cultuurcoördinator. 
De voorzitter gaat over tot de stemming van het amendement: “Eén functie van cultuurfunctionaris 
op nemen in de personeelsformatie en het organogram”.  De stemming heeft als resultaat: 
16 ja 
4 neen 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en enkele bepalingen betreffende 
de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de vaststelling 
van de personeelsformatie; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2008 met betrekking tot de vaststelling 
van het organogram; 
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Overwegende dat het noodzakelijk is de personeelsformatie en het organogram aan te passen aan de 
actuele behoeften; 
 
Gelet op de artikelen 43, § 2, 4° en 103 van het Vlaams gemeentedecreet die bepalen dat de 
gemeenteraad de personeelsformatie en het organogram vaststelt; 
 
Gelet op het artikel 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
het organogram vaststelt; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 27 januari 2015; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 februari 2015; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van met de representatieve vakorganisaties van 18 februari 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 
Palstermans, Francine De Becker en Marc Usewils. 
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 
De personeelsformatie van de gemeente Boortmeerbeek als volgt vast te stellen: 
 

niveau ran
g 

statut. (in VTE) contract. in (VTE) Functie 

DG 1  
1 

  gemeentesecretaris  
financieel beheerder 

A Ax 1 
1 
1 

 ingenieur 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

 Av 1 
11 
1 
1 

 diensthoofd ruimtelijke ordening 
ingenieur-diensthoofd 
grondgebiedzaken 
coördinator algemene zaken 
jurist-diensthoofd burgerzaken 

B Bv 1 
1 
1 
1 
1 
1 
0,5 

 boekhouder 
sportfunctionaris 
werftoezichter 
data- en dossierbeheerder 
grondgebiedzaken 
milieuambtenaar  
expert burgerzaken 
expert personeelszaken 

C Cv 42 
2 

9,66  administratief medewerker 
werkleider 

D Dv 23 
10 

 
 
1 

administratief assistent 
technisch assistent 
busbegeleider 
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E Ev  
 
14 

4,5 
4 
55 

poetsvrouw 
sporthalmedewerker 
arbeider 

opmerkingen 11 x Av ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 1 x Av coördinator 
algemene zaken (statutair) en 1 x Av jurist-diensthoofd burgerzaken (statutair) is 
uitdovend na invulling 1 x Ax ingenieur-diensthoofd grondgebiedzaken (statutair), 
1 x Ax coördinator algemene zaken (statutair) en 1 x Ax jurist-diensthoofd 
burgerzaken (statutair) na bevordering en aanstelling in managementteam 
2 1 x Cv administratief medewerk(statutair) is uitdovend en wordt vervangen door 
1 x Bv expert burgerzaken (statutair) 
3 2 x Dv administratief assistent (statutair) is uitdovend en wordt vervangen door 
2 x Cv administratief medewerker (statutair) na bevordering 
4 1 x Ev arbeider (statutair) is uitdovend na invulling 1 x DV technisch assistent 
(statutair) 
5 1 x Ev arbeider (contractueel) is uitdovend 

 
9. Aanpassing organogram 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale 
voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het houdende enkele 
bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het artikel 43, § 2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de gemeenteraad 
het organogram vaststelt; 
 
Overwegende dat in het organogram eveneens de functies waaraan het lidmaatschap van het 
managementteam is gekoppeld, worden aangeduid; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 3 november 2008 met betrekking tot de vaststelling 
van het organogram; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
2015 dat voorziet in de integratie van de gesco-betrekkingen bij de lokale besturen; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van 18 februari 2015 met de representatie vakorganisaties; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
de personeelsformatie; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, Marita 
Palstermans, Francine De Becker en Marc Usewils. 
4 stemmen tegen: Bert Meulemans, Anne Cleiren, Steven Van Loock en Kristel Andries. 

 
Het organogram van de gemeentelijke diensten als volgt vast te stellen: 
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10. Aanpassing arbeidsreglement 
Gelet op de wet van 18 december 2002 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de 
arbeidsreglementen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 betreffende de goedkeuring van 
de rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot de vaststelling 
van het arbeidsreglement; 
 
Overwegende dat als gevolg van de gewijzigde regelgeving enkele aanpassingen aan dit 
arbeidsreglement noodzakelijk zijn; 
 
Overwegende dat de praktische regeling van de ziektemelding nog voor het gemeentepersoneel 
moet worden toegevoegd; 
 
Overwegende dat het uurrooster van de busbegeleiders aan de realiteit moet worden aangepast; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 18 februari 2015; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1  
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 
25 november 2013, in te trekken. 
 
art. 2  
Het arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel als volgt vast te stellen: 
 
Arbeidsreglement gemeente Boortmeerbeek 
 
Dit arbeidsreglement werd neergelegd bij het kantoor van de gewestelijke Sociale Inspectie van de 
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; het draagt het nummer 
14/00002366/WE. 
 
Werkgever 
Gemeentebestuur Boortmeerbeek 
Pastorijstraat 2 
3190 Boortmeerbeek 
 
Plaatsen van tewerkstelling 
- Administratie, Pastorijstraat 2,3190 Boortmeerbeek 
- Gemeentelijke werkplaats, Mechelsebaan 37, 3190 Boortmeerbeek  
- Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek  
- Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek  
 
I. ALGEMEEN 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied 
Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van de gemeente Boortmeerbeek, 
uitgezonderd de leden van het onderwijzend personeel. 
 
Artikel 2 – Naleving van de bepalingen 
De werkgever en de werknemers, voor zover deze laatsten een exemplaar hebben ontvangen, zijn 
gebonden door de bepalingen die in het arbeidsreglement voorkomen en zijn ertoe gehouden ze na 
te leven. 
 
Artikel 3 – Mogelijke individuele afwijkingen 
In individuele gevallen kan worden afgeweken van het arbeidsreglement. Deze afwijking moet, na 
overleg, schriftelijk vastgelegd worden in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. 
 
II. UURREGELING 
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Artikel 4 – Arbeidsduur 
De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur voor een voltijdse werknemer is 38 uur. Deze gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld over een referteperiode zoals aangeduid in de uurroosters 
als bijlage. 
 
Deze bijlage vermeldt voor de arbeiders een permanentieregeling. De wachttijd binnen deze 
permanentieregeling geldt niet voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. 
 
Leden van het managementteam hebben een glijdend uurrooster waarbij het opdrachthoudend 
karakter van de functie centraal staat. Hun aanwezigheid op de werkplaats wordt maximaal benut 
tijdens de arbeidsuren van de werknemers waarover zij leidinggevend zijn.   
 
Artikel 5 – Overuren  
De personeelsleden verrichten principieel geen overuren, tenzij dit in opdracht van de werkgever 
gebeurt. 
 
Artikel 6 – Pauzes 
De pauze bedraagt minimum 30 minuten. Het tijdstip van de pauzes en de duur van de pauzes 
worden opgenomen per uurrooster. Pauzes worden niet gelijkgesteld met arbeidstijd. 
 
Artikel 7 – Type uurroosters 
Er zijn 3 types van uurroosters: 
1. vast uurrooster: dit uurrooster ligt vast per week en herhaalt zich telkens op identieke basis. 
2. cyclisch uurrooster: dit uurrooster ligt vast over een aantal weken en herhaalt zich vervolgens 

op identieke basis. 
3. flexibel uurrooster:  dit uurrooster biedt aan het personeel de mogelijkheid om binnen vooraf 

bepaalde grenzen zelf het begin- en einduur van de arbeidstijd te bepalen.  
 
De concrete toepassingsmodaliteiten van de uurroosters worden geregeld in 
tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat als bijlage bij dit 
arbeidsreglement wordt gevoegd. 
 
Artikel 8 – Deeltijdse uurroosters 
Afhankelijk van het niveau zijn er verschillende tewerkstellingsbreuken mogelijk: 
- decretale graden, niveau A en hogere graden niveau B: 100 % of 80 % 
- lagere graden niveau B: 100 %, 80 % of 0 % 
- niveau C, D en E: 100 %, 80 %, 50 % of 0 % 
 
Artikel 9 – Uurroosters 
De uurroosters worden opgenomen als bijlage bij dit reglement. 
 
Artikel 10 – Afwijkingen 
Bij een tijdelijke uitbreiding of vermindering van de arbeidsuren, wordt na overleg met de 
werknemer, door de werkgever een individueel uurrooster vastgesteld. Het uurrooster wordt 
vastgesteld conform de principes zoals bepaald in dit arbeidsreglement.  
 
In individuele gevallen kan afgeweken worden van de opgenomen uurroosters. Indien deze 
bestendigd worden, worden de uurroosters bij een herziening van dit reglement aangepast. 
 
In geval van dienstnoodwendigheden en overmacht kan afgeweken worden van de bestaande 
uurroosters. 
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Artikel 11 – Registratie van de arbeidstijden 
De aanwezigheid op het werk wordt vastgesteld aan de hand van de gegevens van het 
tijdsregistratiesysteem waar van toepassing. De medewerkers moeten zich houden aan de specifieke 
bepalingen van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en 
dat als bijlage bij dit arbeidsreglement wordt gevoegd. 
 
III. JAARKALENDER 
 
Artikel 12 – Wekelijkse rustdagen  
De gewone dagen van inactiviteit zijn zaterdag en zondag.  
 
Artikel 13 – Wettelijke en reglementaire feestdagen  
Het normale loon wordt gewaarborgd op de volgende wettelijke feestdagen:  
- 1 januari 
- Paasmaandag 
- 1 mei 
- O.H. Hemelvaart 
- Pinkstermaandag 
- 11 juli 
- 21 juli 
- 15 augustus 
- 1 november 
- 2 november 
- 11 november 
- 15 november 
- 25 december 
- 26 december 
 
Wanneer een feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag, bepaalt de gemeenteraad de wijze 
waarop deze feestdagen worden gecompenseerd. 
 
Artikel 14 - Feestdagen en werknemers met een deeltijds of rollend uurrooster 
Voor werknemers die op de compensatiedag, zoals voorzien in artikel 13, niet werken omwille van 
een deeltijds of rollend uurrooster, wordt de compensatiedag vastgesteld op de eerstvolgende 
activiteitsdag na deze compensatiedag.  
 
Artikel 15 – Jaarlijkse vakantie  
De duur van de jaarlijkse vakantie en de toekenningmodaliteiten ervan worden geregeld conform de 
rechtspositieregeling. 
 
De jaarlijkse vakantie kan genomen worden op basis van een individueel akkoord tussen de 
werkgever en de werknemer. Het jaarlijks verlof dat langer duurt dan één week en valt in de periode 
van juni tot september moet voor 1 mei worden aangevraagd zodat een zinvolle dienstregeling kan 
worden opgemaakt. 
 
De wijze van aanvraag en goedkeuring van het vakantieverlof wordt bij dienstnota geregeld. 
 
Artikel 16 – Duur van de jaarlijkse vakantie  
De duur van de jaarlijkse vakantie wordt bepaald op 35 werkdagen voor alle werknemers. Voor 
deeltijdse werknemers wordt het aantal vakantiedagen pro rata verminderd. 
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Tijdens de derde en vierde week van de maand juli sluit de sporthal collectief. 
 
De busbegeleiders nemen hun vakanties tijdens de schoolvakanties. 
 
Artikel 17 – Omstandigheidsverlof  
Behalve het jaarlijks vakantieverlof kan uitzonderlijk verlof aan de personeelsleden toegekend 
worden, binnen de perken zoals bepaald in de rechtspositieregeling overeenkomstig onderstaande 
tabel: 
 

Aard van de gebeurtenis Toegestaan maximum 

1. huwelijk van het personeelslid of het afleggen van een verklaring 
van wettelijke samenwoning door het personeelslid, vermeld in 
artikel 1475 tot en met 1479 van het Burgerlijk Wetboek, met 
uitzondering van het afleggen van een verklaring van samenwoning 
van bloed- of aanverwanten: 

4 werkdagen 

2. bevalling van de echtgenote of samenwonende partner, of ter 
gelegenheid van de geboorte van een kind dat wettelijk afstamt van 
het personeelslid 

10 werkdagen 

3. overlijden van de samenwonende of huwelijkspartner, een 
bloed- of aanverwant in de eerste graad van het personeelslid, of 
van de samenwonende of huwelijkspartner: 

4 werkdagen 

4. huwelijk van een kind van het personeelslid, van de 
samenwonende of huwelijkspartner: 

2 werkdagen 

5. overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of 
de samenwonende partner in om het even welke graad, die onder 
hetzelfde dak woont als het personeelslid of de samenwonende 
partner: 

2 werkdagen 

6. overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of 
de samenwonende partner in de tweede graad, een 
overgrootouder of een achterkleinkind, niet onder hetzelfde dak 
wonend als het personeelslid of de samenwonende partner: 

1 werkdag 

7. huwelijk van een bloed- of aanverwant: in de eerste graad, die 
geen kind is; in de tweede graad, van het personeelslid, de 
samenwonende of huwelijkspartner: 

de dag van het huwelijk 

8. priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van het 
personeelslid, van de samenwonende of huwelijkspartner, of van 
een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van het 
personeelslid: 

de dag van de rooms-
katholieke plechtigheid of 
een daarmee 
overeenstemmende 
plechtigheid bij een andere 
erkende eredienst 

9. plechtige communie of deelneming van een kind van het 
personeelslid of van de samenwonende of huwelijkspartner aan het 
feest van de vrijzinnige jeugd of aan een plechtigheid in het kader 
van een erkende eredienst die overeenstemt met de rooms-
katholieke plechtige communie: 

de dag van de plechtigheid, 
of, als dat een zondag, 
feestdag of inactiviteitsdag 
is, de eerstvolgende 
werkdag 

10. gehoord worden door de vrederechter in het kader van de  
organisatie van de voogdij over een minderjarige: 

de nodige tijd, maximaal 
één dag 

11. deelneming aan een assisenjury, oproeping als getuige voor de  
rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de 
arbeidsrechtbank: 

de nodige tijd 
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Die buitengewone verloven worden met een periode van dienstactiviteit gelijkgesteld. Onder het 
begrip “samenleven” wordt voor dit artikel begrepen de persoon van welk geslacht ook waarmee de 
ambtenaar een feitelijk gezin vormt. Dit blijkt uit de gegevens in het rijksregister of uit de schriftelijke 
voorafgaande mededeling aan het bestuur. In geval van overlijden mag het bestuur geen bewijs van 
deelname aan de begrafenisplechtigheid eisen. 
 
Om recht te hebben op loon, moet het personeelslid zijn werkgever vooraf verwittigen. Indien hij 
hiertoe geen enkele kans heeft, is hij verplicht zijn werkgever binnen de kortst mogelijke termijn op 
de hoogte te brengen.  Hij moet dit verlof gebruiken voor het doel waarvoor het wordt toegekend. 
De werkgever behoudt zich het recht voor de bewijzen ervan op te vragen. 
 
IV. ZIEKTE 
 
Artikel 18 - Ziektemelding 
Indien een werknemer ziek is, alsook bij elke verlenging van ziekteverlof, moet men in eerste 
instantie de eerstelijns leidinggevende verwittigen. Indien men deze niet kan bereiken, brengt de 
werknemer het secretariaat of de personeelsdienst op de hoogte van zijn afwezigheid. Deze 
verwittiging moet zo snel als mogelijk en zeker uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer 
normaal gezien zijn dagtaak zou moeten aanvatten. De praktische toepassing van dit artikel wordt 
geregeld per tewerkstellingsplaats. 
 
Artikel 19 - stavingsstukken 
Een werknemer die ziek is, moet binnen de 48 uur een origineel doktersattest bezorgen aan de 
werkgever. De tijdspanne van 48 uur begint te lopen vanaf het begin van de afwezigheid. 
Indien een werknemer in de loop van een werkdag ziek wordt en de eerstvolgende werkdag het werk 
hervat, moet er geen doktersattest worden bezorgd. 
 
Indien een werknemer langer dan één dag afwezig is, moet hij - naast het gewone doktersattest - een 
Medex-formulier laten invullen door zijn arts. 
 
V. LOON 
 
Artikel 20 – Berekening van het loon 
De elementen die de basis vormen voor de berekening van het loon staan vermeld op de loonstrook. 
 
De vaststelling van het loon of de wedde gebeurt op basis van de rechtspositieregeling. 
 
Het loon wordt voor de personeelsleden per maand berekend. 
 
Het loon van de statutaire personeelsleden wordt maandelijks vooruit betaald en a rato van één 
twaalfde van de jaarwedde. 
 
Het loon van de contractuele personeelsleden wordt uitbetaald uiterlijk de vierde werkdag na het 
afsluiten van de maand waarop de betaalperiode betrekking heeft. 
 
De betaling van het loon gebeurt per overschrijving op een persoonlijke bankrekening of per 
circulaire cheque. 
 
De werknemer wordt met zijn schriftelijke instemming uitbetaald met giraal geld.  
 
Artikel 21 – Inhoudingen 
De volgende inhoudingen kunnen op het loon verricht worden: 
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• inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid 
en de bepalingen op basis van bijzondere overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de 
sociale zekerheid; 

• de voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door de werkgever; 
 
De fiscale en sociale inhoudingen gebeuren op het brutoloon, vooraf en zonder enige beperking. De 
andere inhoudingen worden daarna ingehouden en mogen niet meer bedragen dan 1/5de van het 
contante nettoloon dat bij elke uitbetaling verschuldigd is. 
 
Loonbeslag of –overdracht wordt uitgeoefend op basis van de voorwaarden en grenzen die voorzien 
zijn door de Wet van 12 april 1965 en het Gerechtelijk Wetboek. 
 
VI. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PERSONEELSLEDEN 
 
Artikel 22 – Algemene bepalingen 
De rechten en plichten van de personeelsleden zijn opgenomen in de rechtspositieregeling. 
 
Artikel 23 – Inlichtingenplicht  
Op elk personeelslid rust de verplichting, om in het kader van een correct loon- en 
personeelsadministratie, de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende zijn adres, verblijfplaats, 
gezinstoestand, identiteitskaart, rijbewijs,… Hij verbindt er zich toe om zonder uitstel aan de 
werkgever alle wijzigingen met betrekking tot deze gegevens te melden. 
 
Artikel 24 – Uitvoering van het werk  
Het personeelslid moet het werk uitvoeren met zorg, in eer en geweten, op de voorgeschreven tijd, 
plaats en voorwaarden. 
 
Te laat op het werk komen, een werkonderbreking of een vroegtijdig stopzetten van het werk zijn 
onderworpen aan een voorafgaandelijke toelating van de werkgever, behalve in geval van overmacht 
of een wettelijke reden. 
 
Artikel 25  
Het personeelslid moet het werk uitvoeren in overeenstemming met de gegeven opdrachten en 
instructies.  
 
Artikel 26  
De werknemer is binnen de door de werkgever bepaalde modaliteiten verplicht gebruik te maken 
van de door de werkgever ter beschikking gestelde werkkledij en materialen. De door de werkgever 
ter beschikking gestelde materialen en beschermings- en werkkledij worden geen persoonlijk bezit 
van de werknemer. Ze worden bij beëindiging van de tewerkstelling aan de werkgever terugbezorgd. 
 
Artikel 27 – Onthaal nieuwe werknemers 
Bij de indiensttreding zal een daartoe door de gemeentesecretaris aangeduid personeelslid het 
nieuwe personeelslid in zijn werking inleiden. Alle nieuwe werknemers ontvangen een exemplaar van 
het arbeidsreglement en worden ingelicht over de rol van de preventiearts, preventiedienst, 
vertrouwenspersoon en de Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw (GSD-V vzw). 
 
Artikel 28 – Informatica 
Met betrekking tot het gebruik van informatica wordt verwezen naar het reglement op de 
informatica dat als bijlage bij het arbeidsreglement wordt gevoegd. 
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Artikel 29 – Deontologische code 
In uitvoering van het Vlaams gemeentedecreet heeft de gemeenteraad een deontologische code 
voor het personeel vastgelegd waarvan een uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad als bijlage 
bij het arbeidsreglement wordt gevoegd.  
 
VII.  RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL 
 
Artikel 30   
Het toezichthoudend personeel bestaat uit : 
- gemeentesecretaris 
- financieel beheerder 
 
Diensthoofden: 
- coördinator algemene zaken 
- ingenieur 
- diensthoofd burgerzaken 
- stedenbouwkundig ambtenaar 
- sportfunctionaris 
- werktoezichter 
- werkleider 
 
Voor het personeel in de school treedt het schoolhoofd als toezichthouder op. 
 
Artikel 31  
De gemeentesecretaris oefent zijn bevoegdheden uit volgens de door de het Vlaams 
gemeentedecreet bepaalde taakinhoud en is dus hoofd van het personeel behalve daar waar het 
decreet dit anders omschrijft. Hij leidt de diensten rechtstreeks waar er geen diensthoofd wordt 
aangeduid en onrechtstreeks waar er een diensthoofd wordt aangeduid.  Het is de plicht van de 
diensthoofden te waken over de goede werking van de diensten volgens de regels bepaald door de 
diverse statuten. Zij rapporteren hierover aan de gemeentesecretaris. 
 
VIII. EINDE VAN DE OVEREENKOMST 
 
Statutaire personeelsleden 
 
Artikel 32  
Aan de vaste benoeming van statutaire personeelsleden kan een einde worden gesteld om volgende 
redenen. 
 
§ 1. Het vrijwillig ontslag. 
Het personeelslid dat vrijwillig ontslag neemt, stelt de aanstellende overheid daarvan schriftelijk in 
kennis en doet een voorstel van opzegtermijn en datum van ingang hiervan. 
De aanstellende overheid neemt kennis van de aanvraag tot ontslag en brengt het personeelslid 
daarvan schriftelijk op de hoogte. 
Indien de raad de aanstellende overheid is, wordt het personeelslid na de eerstvolgende raad 
schriftelijk op de hoogte gebracht. 
Indien de aanstellende overheid niet akkoord gaat met het voorstel van datum waarop het 
personeelslid de dienst effectief verlaat, wordt deze datum vastgesteld in onderling akkoord tussen 
het personeelslid en de aanstellende overheid. Indien geen akkoord kan worden bereikt, bedraagt de 
termijn drie maanden. 
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De vaste aanstelling in statutair verband bij een andere overheid wordt gelijkgesteld met vrijwillig 
ontslag, behalve als een deeltijds werkend personeelslid daarnaast ook deeltijds bij een andere 
overheid vast aangesteld wordt. 
 
§ 2. Het ontslag van ambtswege. 
De ambtenaar verliest ambtshalve en zonder opzegging zijn hoedanigheid van ambtenaar; 
• als zijn benoeming onregelmatig wordt bevonden binnen de termijn van beroep tot 

nietigverklaring bij de Raad van State. Die termijn geldt niet in geval van list of bedrog van de 
ambtenaar; 

• als hij niet meer voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden, het genot niet meer heeft van zijn 
burgerlijke en politieke rechten, niet meer voldoet aan de dienstplichtwetten of als zijn 
lichamelijke ongeschiktheid behoorlijk werd vastgesteld; 

• als hij zonder geldige reden zijn post heeft verlaten en na een schriftelijke aanmaning op het bij 
de werkgever gekende adres, meer dan tien dagen afwezig blijft; 

• als hij zich in een geval bevindt waarin de toepassing van de burgerlijke wetten en van de 
strafwetten de ambtsneerlegging tot gevolg heeft; 

• als hij wordt afgezet. 
 
Contractuele personeelsleden 
 
Artikel 33  
Als een overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur mogen zowel de werkgever als de 
werknemer een einde stellen aan deze overeenkomst door middel van een vooropzeg, in 
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten. 
 
Artikel 34  
Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter kunnen volgende feiten, 
zonder hierbij limitatief te zijn, beschouwd worden als een ernstige tekortkoming die elke 
professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt: 
• voorleggen van valse attesten; 
• pesterijen; 
• ongewenst seksueel gedrag op het werk; 
• chronisch druggebruik of alcoholintoxicatie of dronkenschap tijdens de diensturen; 
• diefstal en plegen van geweld; 
• opzettelijk schade toebrengen aan machines en programmatuur; 
• overtreden van elementaire veiligheidsvoorschriften; 
• herhaaldelijke ongerechtvaardigde afwezigheid en afwezigheid zonder verwittiging, na 

schriftelijke ingebrekestelling; 
• herhaaldelijk overtreden van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan werd 

goedgekeurd en dat als bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd. 
• herhaaldelijk zware inbreuken op de deontologische code voor het gemeentepersoneel zoals als 

bijlage aan dit arbeidsreglement toegevoegd. 
 
IX. SANCTIES 
 
Contractuele personeelsleden 
 
Artikel 35 – Straffen 
De tekortkomingen van de werknemer in verband met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, 
de rechtspositieregeling en dit reglement, en voor zover zij niet beschouwd worden als een zware 
fout, kunnen op de volgende manier worden bestraft: 
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• mondelingen waarschuwing door de gemeentesecretaris; 
• schriftelijke verwittiging; 
• ontslag. 
 
Statutaire personeelsleden 
 
Artikel 36 – De strafbare feiten 
Tuchtstraffen kunnen worden opgelegd wegens  de feiten vermeld in de rechtspositieregeling en het 
Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
Artikel 37 – De tuchtstraffen 
Slechts de tuchtstraffen opgenomen in de rechtspositieregeling en het Vlaams gemeentedecreet van 
15 juli 2005 en latere wijzigingen kunnen aan de werknemers worden opgelegd. 
 
X. VEILIGHEID OP HET WERK 
 
Arbeidsongeval 
 
Artikel 38  
De werknemer die slachtoffer is van een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk 
moet onmiddellijk de werkgever op de hoogte brengen en hem alle inlichtingen verschaffen die 
nodig zijn om de ongevallenverklaring te kunnen invullen. 
De werknemer kan zich wenden tot een geneesheer, apotheker of verzorgingsinstelling naar keuze. 
 
Artikel 39 
Bij een ongeval op het werk is er een verbandkist ter beschikking op volgende plaats(en): 
• Technisch lokaal gemeentehuis, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek 
• Gemeentelijke werkplaats, Mechelsebaan 37, 3190 Boortmeerbeek  
• Sporthal, Sportveldweg 6, 3190 Boortmeerbeek  
• Gemeentelijke Basisschool, Beringstraat 107, 3190 Boortmeerbeek  
 
Binnen elke dienst beschikken een aantal werknemers over een brevet EHBO die de eerste hulp 
kunnen geven. Op 1 juli 2014 zijn dit volgende werknemers: 
- Inge Wuyts – GBS kleuterschool 
- Suzy Cools – GBS lagere school 
- Tom Vanhove – gemeentehuis 
- Patricia Drouven – gemeentehuis 
- Viviane Deridder – gemeentehuis 
- Dimitri Vanzurpele – loods 
- Peter Dehaes – loods 
- Pascale De Meirsman – sporthal 
- Lieve Faes - sporthal 
- Paul Paeps - sporthal 
- Alida Vercammen - sporthal 
- Diana Van Calster - sporthal 
 
Roken  
 
Artikel 40  
Het is de werknemer verboden te roken tijdens de arbeidstijd en op de plaats van tewerkstelling, 
voertuigen inbegrepen. 
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Bescherming op het werk 
 
Artikel 41  
De werknemers moeten zich onderwerpen aan alle medische onderzoeken, telkens als deze 
georganiseerd worden volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen. 
 
De werknemers moeten zich schikken naar de algemene en specifieke instructies van de werkgever 
met betrekking tot de bescherming en veiligheid. Zij zijn verplicht alle individuele 
beschermingsmiddelen te gebruiken die voor de uitvoering van het werk vereist worden. Zij moeten 
ieder gevaar melden als het de veiligheid in gedrang brengt en ook dadelijk de eerste maatregelen 
treffen. 
 
Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 
 
Artikel 42 – Algemene bepalingen en definities. 
 
1. ALGEMENE BEPALINGEN  
 
Krachtens de wet van 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende 
het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 10 april 
2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk moet iedere werknemer in zijn 
doen en laten op de arbeidsplaats naar zijn beste vermogen zorg dragen voor zijn veiligheid en 
gezondheid en deze van de andere betrokken personen, overeenkomstig zijn opleiding en de door de 
werkgever gegeven instructies.  
Daartoe moeten de werknemers vooral, overeenkomstig hun opleiding en de door de werkgever 
gegeven instructies, op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid dat wordt tot stand 
gebracht in het kader van de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en 
ongewenst seksueel gedrag op het werk. Iedere werknemer moet zich onthouden van iedere daad 
van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en zich onthouden van elk 
wederrechtelijk gebruik van de procedures, d.w.z. ze aan te wenden voor andere doeleinden dan 
vastgelegd door de wet van 28 februari 2014.  
 
2. DEFINITIES  
 
Overeenkomstig de wet, wordt verstaan onder:  
1) Psychosociale risico’s:  
“De kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan 
gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de 
arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de 
interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een 
gevaar inhouden”.  
2) Geweld op het werk:  
“Elke feitelijkheid waarbij een werknemer of ieder andere persoon waarop deze afdeling van 
toepassing1 is, fysiek of psychisch wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk”.  
3) Ongewenst seksueel gedrag op het werk: 
“Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie 
dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast of een 
bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd”.  
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4) Pesterijen op het werk:  
“Onrechtmatig geheel van meerdere gelijkaardige of uiteenlopende gedragingen, buiten of binnen 
de onderneming of instelling, die plaats hebben gedurende een bepaalde tijd, die tot doel of gevolg 
hebben dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een 
werknemer of een andere persoon waarop deze afdeling van toepassing is, bij de uitvoering van het 
werk wordt aangetast, dat zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, 
vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd dat zich inzonderheid 
uit in woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren of eenzijdige geschriften. Deze gedragingen 
kunnen inzonderheid verband houden met leeftijd, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 
levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige 
gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, 
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geslacht, 
seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie”.  
 
Artikel 43 – Preventiemaatregelen 
Teneinde elke daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk te vermijden, 
in zoverre dit mogelijk is, en de werknemers hiertegen te beschermen, zijn de hieronder beschreven 
preventiemaatregelen van kracht. 
 
Deze maatregelen passen in het algemene kader van de welzijnspolitiek die door het bestuur wordt 
gevolgd en regelmatig wordt geëvalueerd (Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van 
werknemers bij de uitvoering van hun werk). 
 
Er zijn functiebeschrijvingen die de werknemers informeren over hun taken en de wijze van 
uitvoering ervan. 
 
Er is een evaluatiereglement dat de criteria bepaalt evenals de aanduiding van twee evaluatoren 
teneinde de nodige objectiviteit te verzekeren. 
 
Specifieke verplichtingen van de leden van de hiërarchische lijn: 
• deelnemen aan de uitwerking en de toepassing van preventiemaatregelen door de verdeling te 

controleren van de verschillende taken tussen de bevoegde personen, met naleving van de 
richtlijnen die aan de personeelsleden werden gegeven. 

• zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie en zijn er dus niet alleen toe gehouden zich te 
onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, 
maar dienen zich ook maximaal in te zetten voor een goede werksfeer die daden van geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk kan voorkomen. Bovendien zal een 
leidinggevende daden van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk bij de 
medewerkers niet tolereren en al het mogelijke doen om het geweld te doen stoppen. 

• zij vergewissen zich ervan dat de medewerkers de inlichtingen die zij gekregen hebben goed 
begrijpen en in praktijk brengen 

• zij winnen tijdig het advies in van de preventieadviseur. 
• Vertrouwenspersoon: voor zover een vrijwilliger bereid wordt gevonden, zal een 

vertrouwenspersoon worden aangeduid onder de personeelsleden. Opleiding, begeleiding en de 
waarborg tot het onafhankelijk werken van de hiërarchische lijn en de politieke besluitvorming 
worden door het bestuur gegarandeerd. 

 
Artikel 44 – Procedure 
 
§1. Algemeen  
Naast de mogelijkheid zich rechtstreeks te wenden tot de werkgever, de leden van de hiërarchische 
lijn, een lid van het comité of een vakbondsafgevaardigde, kan de werknemer die meent psychische 
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schade te ondervinden, die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van 
psychosociale risico’s op het werk, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk, een beroep doen op de interne procedure.  
In het kader van deze procedure treft de werkgever, voor zover hij een impact heeft op het gevaar, 
de geschikte preventiemaatregelen om een einde te maken aan de schade, in toepassing van de 
algemene preventiebeginselen bedoeld in de wet.  
De interne procedure maakt het mogelijk dat de werknemer bij de vertrouwenspersoon of de 
preventieadviseur-psychosociale aspecten een verzoek indient tot:  
 
1.1. Hetzij een informele psychosociale interventie  
De informele psychosociale interventie bestaat in het op een informele wijze zoeken naar een 
oplossing door de verzoeker en de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur–psychosociale 
aspecten, door middel van inzonderheid:  
- gesprekken die het onthaal, het actief luisteren of een advies omvatten;  
- een interventie bij een andere persoon van de onderneming, inzonderheid bij een lid van de 

hiërarchische lijn;  
- een verzoening tussen de betrokken personen voor zover zij hiermee akkoord gaan.  
 
1.2. Hetzij een formele psychosociale interventie (enkel bij de preventieadviseur–psychosociale 
aspecten)  
Indien de werknemer geen gebruik wenst te maken van de informele psychosociale interventie of 
indien deze niet tot een oplossing heeft geleid, kan de werknemer tegenover de preventieadviseur–
psychosociale aspecten zijn wil uitdrukken om een verzoek tot formele psychosociale interventie in 
te dienen.  
 
Het verzoek tot formele psychosociale interventie houdt in dat de werknemer aan de werkgever 
vraagt om de gepaste collectieve en individuele maatregelen te nemen op basis van een analyse van 
de specifieke arbeidssituatie en op basis van de voorstellen van maatregelen, die werden gedaan 
door de preventieadviseur-psychosociale aspecten en die opgenomen zijn in een advies.  
 
De werknemer heeft een verplicht persoonlijk onderhoud met de preventieadviseur–psychosociale 
aspecten alvorens zijn verzoek in te dienen.  
 
De procedure die volgt hangt af van de situatie die de verzoeker beschrijft, ze kan betrekking hebben 
op risico’s van verschillende oorsprong. Afhankelijk van de identificatie van deze risico’s wordt één 
van de volgende procedures gevolgd:  
1) Verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk collectief karakter  
2) Verzoek tot formele psychosociale interventie met een hoofdzakelijk individueel karakter  
3) Verzoek tot formele psychosociale interventie voor feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 

seksueel gedrag  
 
De werknemers moeten de mogelijkheid hebben om de vertrouwenspersoon of de 
preventieadviseur-psychosociale aspecten te kunnen raadplegen tijdens de werkuren.  
Deze personen zijn gebonden aan het beroepsgeheim, alle gesprekken met hen zijn derhalve strikt 
vertrouwelijk.  
 
De werknemer van een onderneming van buitenaf die meent het voorwerp te zijn van geweld, 
pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk vanwege een werknemer van de werkgever in 
wiens inrichting hij permanent werkzaamheden uitvoert, kan een beroep doen op de interne 
procedure van de werkgever bij wie de werkzaamheden worden uitgevoerd.  
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§2. Register voor extern geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk  
De werkgever wiens werknemers bij de uitvoering van hun werk in contact komen met andere 
personen op de arbeidsplaats, houdt bij de risicoanalyse en het bepalen van de 
preventiemaatregelen rekening met dit specifieke element.  
 
Met het oog hierop, houdt de werkgever onder meer rekening met de verklaringen van de 
werknemers die opgenomen zijn in het register van feiten van derden. Dit register wordt 
bijgehouden door de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur-psychosociale aspecten. Het 
wordt bijgehouden door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor 
preventie en bescherming op het werk indien de preventieadviseur-psychosociale aspecten deel 
uitmaakt van een externe dienst en er geen enkele vertrouwenspersoon werd aangewezen. 
 
Deze verklaringen omvatten een beschrijving van de feiten van geweld, pesterijen of ongewenst 
seksueel gedrag op het werk die werden veroorzaakt door andere personen op de arbeidsplaats en 
waarvan de werknemer meent het voorwerp te zijn geweest, evenals de data van die feiten. Ze 
vermelden de identiteit van de werknemer niet, tenzij deze laatste met de vermelding ervan instemt.  
Alleen de werkgever, de preventieadviseur-psychosociale aspecten, de vertrouwenspersoon en de 
preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst voor preventie en bescherming op het 
werk hebben toegang tot dit register. Het wordt ter beschikking gehouden van de met het toezicht 
belaste ambtenaar.  
 
De preventieadviseur-psychosociale aspecten brengt een advies uit over de keuze van de 
gespecialiseerde diensten of instellingen bedoeld in artikel 32quinquies van de wet:  
“De werkgever waakt er over dat de werknemers die, bij de uitvoering van hun werk, het voorwerp 
zijn geweest van een daad van geweld, gepleegd door andere personen dan deze bedoeld in artikel 
2, §1, van de wet en die zich op de arbeidsplaats bevinden, een passende psychologische 
ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen.  
Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, draagt de werkgever de kosten van 
de in het eerste lid bedoelde maatregel.”  
 
Artikel 45 – Informatie 
De personeelsleden worden op de hoogte gehouden van de politiek van preventie en bescherming 
tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die binnen het 
gemeentebestuur wordt gevolgd.  Dit gebeurt door de bespreking en de ondertekening van de 
beginselverklaring bij de indiensttreding.  Er wordt verder een informatiebundel ter beschikking 
gesteld dat de procedure toelicht. 
 
Artikel 46 – Bescherming tegen ontslag 
De werknemer die een met redenen omklede klacht of een rechtsvordering heeft ingediend of de 
getuige genieten een bescherming tegen ontslag. 
 
De werkgever mag geen einde stellen aan de arbeidsrelatie, noch eenzijdig de arbeidsvoorwaarden 
wijzigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan de klacht of de rechtsvordering. 
 
De beschermingsperiode eindigt 12 maanden na het indienen van de klacht of het afleggen van de 
getuigenverklaring of 3 maanden na de datum waarop het vonnis een definitief karakter krijgt. 
 
Elke werknemer die wederrechtelijk een klacht indient of een getuigenis aflegt kan gesanctioneerd 
worden volgens de bepalingen in hoofdstuk VIII van dit reglement. 
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X. ANDERE BESCHIKKINGEN 
 
Artikel 47 – Administratieve inlichtingen: 
De leden van het Bijzonder Onderhandelingscomité: 
- Jan Aertgeerts 
- Jos Casteels (tot 1 mei 2015) 
- Veerle Putzeys 
- Alex Vanderzande en Willy Van den Berge 
- VSOA 
- vertegenwoordiging van het gemeentebestuur 
- vertegenwoordiging van het OCMW 
 
Namen van de preventieadviseurs:  
• Interleuven: Sylvia D’Hondt, intern preventieadviseur,  
• T 016/28 42 57 – e-mail: sylvia.D’Hont@interleuven.be 
• Arista: Dr. Benjamin Meeusen, extern preventieadviseur, arbeidsgeneesheer,  
• e-mail: benjamin.meeusen@arista.be 
• Arista: Katrien Van Herck, preventieadviseur-psychosociale aspecten,  
• T 02/533 74 44 – e-mail sec.rim@spmt-arista.be 
 
Leden van de vakbondsafvaardiging: 
- Jan Aertgeerts 
- Jos Casteels (tot 1 mei 2015) 
- Veerle Putzeys (e-mail: veerle.putzeys@acv-csc.be) 
- Alex Vanderzande en Willy Van den Berge (e-mail: Willy.vandenberge@acod.be) 
 
De verschillende Inspectiediensten zijn gevestigd: 
 
Inspectie van de sociale wetten  
(Federaal Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg):   
Philipssite 3A, bus 8 3001 Leuven 
T 016/31 88 00 – F 016/31 88 10 
e-mail: tsw.leuven@werk.belgie.be 
 
Toezicht van Welzijn op het Werk (voormalige technische en medische inspectie) 
(Federaal Ministerie van Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg):   
Koning Albertstraat 16B, 3290 Diest 
T 013/35 90 50 – F 013/35 90 89 
e-mail: tww.limburg.vlaamsbrabant@werk.belgie.be 
 
Sociale inspectie (Federaal Ministerie van Sociale Zaken): 
RSZ-FAC (6de verdieping) 
Philipssite 3a – bus 7, 3000 Leuven 
T 016/29 32 69 
e-mail: socinspvlaamsbrabant@minsoc.fed.be 
 
De werknemers zijn verzekerd tegen arbeidsongevallen bij: 
Verzekeringsmaatschappij: Belfius. 
Adres: Galileelaan 5, 1210 Brussel 
Polisnummer: C -  18/5503.939/00-B 
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Het gemeentebestuur is aangesloten bij de kas RSZ PPO voor kinderbijslag  
onder het nummer: 4277-00-27. 
Adres: Kinderbijslagfonds RSZ PPO, Jozef II-straat 47, 1000 Brussel. 
T 02/234 32 11 
 
Het gemeentebestuur betaalt zelf het vakantiegeld voor de arbeiders die deel uitmaken van het 
personeelsbestand. 
 
Bijlage I: Uurroosters  
 
1. Bedienden 
 
a) administratief centrum 
 
•Voltijdse medewerkers 
Over de periode van één maand gemiddeld 38 uren per week, te presteren van maandag tot en met 
vrijdag, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd 
en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling 
wordt gerespecteerd: 
 
1. Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u  18 u – 20 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
 
2. Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
o maandag van 17.45 u tot 18 u en van 20 u tot 20.15 u 
 
•4/5 medewerkers  
Over de periode van één maand gemiddeld 30,4 uren per week, te spreiden over 4 werkdagen, op 
basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in 
bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt 
gerespecteerd. 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u  18 u – 20 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
o maandag van 17.45 u tot 18 u en van 20 u tot 20.15 u 
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Gedurende de vier actieve dagen moeten de stamtijden worden gerespecteerd. De niet-actieve dag 
wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op een vaste werkdag vastgesteld. 
 
•Halftijdse medewerkers: 
Over de periode van één maand, gemiddeld 19 uren per week, te spreiden over 2,5 volledige 
arbeidsdagen of 5 halve arbeidsdagen, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het 
bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd 
en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u  18 u – 20 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
o maandag van 17.45 u tot 18 u en van 20 u tot 20.15 u 
Gedurende de actieve dagen moeten de stamtijden van deze dagen worden gerespecteerd. De niet-
actieve dagen of dagdelen worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op vaste 
werkdagen of dagdelen van werkdagen vastgelegd. 
 
b) school 
 
•Voltijdse medewerkers 
Over de periode van één maand, gemiddeld 38 uren per week, te presteren van maandag tot en met 
vrijdag, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd 
en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling 
wordt gerespecteerd: 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13 u 
o van 15.30 u tot 17.30 u 
 
•4/5 medewerkers  
Over de periode van één maand, gemiddeld 30,4 uren per week, te spreiden over 4 werkdagen, op 
basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in 
bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt 
gerespecteerd. 
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1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13 u 
o van 15.30 u tot 17.30 u 
Gedurende de vier actieve dagen moeten de stamtijden worden gerespecteerd. De niet-actieve dag 
wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op een vaste werkdag vastgesteld. 
 
•Halftijdse medewerkers: 
Over de periode van één maand, gemiddeld 19 uren per week, te spreiden over 2,5 volledige 
arbeidsdagen of 5 halve arbeidsdagen, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het 
bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd 
en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 15.30 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u   13 u – 15.30 u   
o vrijdag 8.30 u – 12 u   13 u – 15.30 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13 u 
o van 15.30 u tot 17.30 u 
Gedurende de actieve dagen moeten de stamtijden van deze dagen worden gerespecteerd. De niet-
actieve dagen of dagdelen worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op vaste 
werkdagen of dagdelen van werkdagen vastgelegd. 
 
c) busbegeleiders 
 
•Over de periode van één jaar gemiddeld 19 uren per week, te presteren van maandag tot en met 
vrijdag, op basis van volgend arbeidsrooster: 
-tijdens het schooljaar: 
  - week 1: actief 
  - week 2: actief 
- week 3: niet-actief 
-tijdens de vakantieperiode (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, grote vakantie): niet-
actief 
 
•Actieve week: 
o maandag   van 7.20 u tot 9 u  van 15.30 u tot 17 u 
o dinsdag   van 7.20 u tot 9 u  van 15.30 u tot 17 u 
o woensdag  van 7.20 u tot 9 u  van 11.30 u tot 13 u 
o donderdag   van 7.20 u tot 9 u  van 15.30 u tot 17 u 
o vrijdag  van 7.20 u tot 9 u  van 15.30 u tot 17 u 
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•Tijdens een actieve week is het precieze einduur afhandelijk van de verkeerssituatie. Hiertoe 
registreert de medewerker zowel het begin- als einduur van de prestaties.  
 
2.Arbeiders 
 
a) gemeentelijke loods: 
 
•Voltijdse medewerkers 
38 uren per week op basis van volgend uurrooster: 
- maandag: van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 17.00 u 
- dinsdag tot en met vrijdag: van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16.30 u 
 
•4/5 medewerkers  
30,4 uren per week op basis van volgend uurrooster: 
- maandag: van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16.54 u 
- dinsdag tot en met donderdag: van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16.30 u 
De niet-actieve dag wordt in onderling overleg tusen werkgever en werknemer op een vaste werkdag 
(dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag) vastgesteld. 
 
•Halftijdse medewerkers: 
Over een periode van 14 dagen gemiddeld 19 uren per week op basis van volgend uurrooster: 
- week 1:  
maandag van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 17 u, dinsdag en woensdag van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 
16.30 u  
- week 2:  
dinsdag en woensdag van 8 u tot 12 u en van 13 u tot 16.30 u 
 
•Permanentieregeling: 
- De werkgever duidt per week in een beurtrol twee arbeiders aan die een permanentie verzorgen 

op volgende tijdstippen: 
- van vrijdag 16.30 u tot maandag 8 u; 
- op feestdagen op andere tijdstippen. 

- Bij de opstelling van de permanentieregeling wordt rekening gehouden met de 
tewerkstellingsbreuk van de arbeiders. 
- De door de werkgever aangeduide arbeiders moeten tijdens deze permanentieperiode: 
- Bereikbaar zijn. De werkgever stelt hiertoe een GSM-toestel ter beschikking. 
- Binnen het uur na oproep in staat zijn de gevraagde werkzaamheden aan te vatten. 

 
•Permanentieregeling begraafplaatsen: 
- Voor het verzorgen van teraardebestellingen duidt de werkgever in een beurtol elke week één 

arbeider aan die een permanentie verzorgt op zaterdag tussen 9 u en 17 u. 
- Bij de opstelling van de permanentieregeling wordt rekening gehouden met de 

tewerkstellingsbreuk van de arbeiders. 
 
b) sporthal: 
 
•voltijdse medewerkers 
Over een periode van drie maanden gemiddeld 38 uren per week op basis van een cyclisch 
uurrooster, gespreid over alle dagen van de week, waarbij er twee mogelijke ploegstelsels zijn:  
- ochtendploeg:  
aanvang tussen 8 u en 8.30 u – middagpauze van 12 u tot  12.30 – einde tussen 16 u en 16.36 u, 
waarbij de totale dagprestatie 7 u 36 bedraagt. 
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- avondploeg:  
van 15.24 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23.30 u 
 
Voor de avondploeg wordt gewerkt op basis het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde 
orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij 
volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
1) Stamtijden: van 16.30 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23 u 
2) Glijtijden: van 15.24 u tot 16.30 u en van 23 u tot 23.30 u 
De glijtijden kunnen worden gebruikt voor het opnemen van inhaalrust voor arbeidsprestaties 
waarvoor in het kader van artikel 195 van de rechtspositieregeling extra inhaalrust moet worden 
toegekend. 
 
•4/5 medewerkers  
Over een periode van drie maanden gemiddeld 30,4 uren per week op basis van een cyclisch 
uurrooster, gespreid over alle dagen van de week, waarbij er twee mogelijke ploegstelsels zijn:  
- ochtendploeg:  
aanvang tussen 8 u en 8.30 u – middagpauze van 12 u tot  12.30 – einde tussen 16 u en 16.36 u, 
waarbij de totale dagprestatie 7 u 36 bedraagt. 
- avondploeg:  
van 15.24 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23.30 u 
 
Voor de avondploeg wordt gewerkt op basis het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde 
orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij 
volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
1) Stamtijden: van 16.30 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23 u 
2) Glijtijden: van 15.24 u tot 16.30 u en van 23 u tot 23.30 u 
De glijtijden kunnen worden gebruikt voor het opnemen van inhaalrust voor arbeidsprestaties 
waarvoor in het kader van artikel 195 van de rechtspositieregeling extra inhaalrust moet worden 
toegekend. 
 
•Halftijdse medewerkers: 
Over een periode van drie maanden gemiddeld 19 uren per week op basis van een cyclisch 
uurrooster, gespreid over alle dagen van de week, waarbij er twee mogelijke ploegstelsels zijn:  
-ochtendploeg: aanvang tussen 8 u en 8.30 u – middagpauze van 12 u tot  12.30 – einde tussen 16 u 
en 16.36 u, waarbij de totale dagprestatie 7 u 36 bedraagt. 
-avondploeg: van 15.24 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23.30 u 
 
Voor de avondploeg wordt gewerkt op basis het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde 
orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij 
volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
1.Stamtijden: van 16.30 u tot 18.15 u en van 18.45 u tot 23 u 
2.Glijtijden: van 15.24 u tot 16.30 u en van 23 u tot 23.30 u 
De glijtijden kunnen worden gebruikt voor het opnemen van inhaalrust voor arbeidsprestaties 
waarvoor in het kader van artikel 195 van de rechtspositieregeling extra inhaalrust moet worden 
toegekend. 
 
3. Poetsvrouwen/-mannen 
 
a) administratief centrum 
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•voltijdse medewerker 
Over de periode van één maand, gemiddeld 38 uren per week, te presteren van maandag tot en met 
vrijdag, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd 
en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling 
wordt gerespecteerd: 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
 
•4/5 medewerkers  
Over de periode van één maand gemiddeld 30,4 uren per week, te spreiden over 4 werkdagen, op 
basis van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in 
bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt 
gerespecteerd. 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
 
2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
Gedurende de vier actieve dagen moeten de stamtijden worden gerespecteerd. De niet-actieve dag 
wordt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op een vaste werkdag vastgesteld. 
 
•Halftijdse medewerkers: 
Over de periode van één maand, gemiddeld 19 uren per week, te spreiden over 2,5 volledige 
arbeidsdagen of 5 halve arbeidsdagen, op basis van het tijdsregistratiereglement dat door het 
bevoegde orgaan wordt goedgekeurd en dat in bijlage aan dit arbeidsreglement wordt toegevoegd 
en waarbij volgende arbeidstijdregeling wordt gerespecteerd: 
 
1.Stamtijden:  
o maandag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o dinsdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o woensdag 8.30 u – 12 u  13 u – 16 u 
o donderdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
o vrijdag 8.30 u – 12 u  13.30 u – 16 u 
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2.Glijtijden: 
o van 7.45 u tot 8.30 u 
o van 12 u tot 13.30 u (woensdag van 12 u tot 13 u) 
o van 16 u tot 17.30 u 
Gedurende de actieve dagen moeten de stamtijden van deze dagen worden gerespecteerd. De niet-
actieve dagen of dagdelen worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer op vaste 
werkdagen of dagdelen van werkdagen vastgelegd. 
 
b) school 
 
•voltijdse medewerker 
38 uren per week op basis van één van volgende uurroosters: 
 
Medewerker 1 
Week 1 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u   11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o vrijdag: ---   11.00 u – 16.30 u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Week 2 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o vrijdag: ---   11.00 u – 16.30 u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Week 3 
o maandag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 14.30 u 
o donderdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 14.30 u 
o vrijdag: ---   11.00 u – 16.30 u  middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Medewerker 2 
Week 1 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: ---   11.00 u – 16.30 u 
o vrijdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Week 2 
o maandag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 14.30 u 
o donderdag:    11.00 u – 16.30 u middagpauze van 13u15 – 13u45 
o vrijdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 14.30 u 



-44- 

 

 
Week 3 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: ---   11.00 u – 16.30 u   
o vrijdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Medewerker 3 
Week 1 
o maandag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 15.00 u 
o woensdag: ------   11.00 u – 16.30 u  middagpauze van 13u15 – 13u45 
o donderdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u  – 14.30 u 
o vrijdag: 6.00 u – 10.30 u  11.00 u – 14.30 u 
 
Week 2 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00  u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: ---   11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o vrijdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30  u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Week 3 
o maandag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o dinsdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 17.00 u 
o woensdag: ---   11.00 u – 16.30 u 
o donderdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
o vrijdag: 6.00 u – 9.00 u  11.00 u – 16.30 u 
Elke dag middagpauze van 13u15 – 13u45 
 
Tijdens de zomervakantie wordt voor alle medewerkers enkel het niet-gesplitste uurrooster 
toegepast. 
 
art. 3 
Elke werknemer een exemplaar van dit arbeidsreglement te bezorgen. 
 
11. Aanpassing reglement tijdsregistratie 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen betreffende 
de goedkeuring van de rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de vaststelling van 
het arbeidsreglement; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot het reglement 
op de tijdsregistratie; 
 
Overwegende dat uit een evaluatie gebleken is dat het wenselijk is enkele kleine aanpassingen aan 
het reglement op de tijdsregistratie door te voeren; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van 18 februari 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 25 november 2013 met betrekking tot het reglement op de 
tijdsregistratie in te trekken. 
 
art. 2 
Een reglement op de tijdsregistratie voor personeelsleden goed te keuren waarvan de tekst als volgt 
luidt: 
 
Reglement tijdsregistratie gemeente Boortmeerbeek  
 
artikel 1. Toepassingsgebied 
Dit reglement is van toepassing op alle statutaire en contractuele medewerkers van het 
gemeentebestuur van Boortmeerbeek die tewerkgesteld zijn op een plaats waar de nodige 
apparatuur voor tijdsregistratie aanwezig is.  
 
Rekening houdend met de aard en de duur van de tewerkstelling kan de gemeentesecretaris 
besluiten het gebruik van de tijdsregistratie ook door tijdelijke medewerkers te laten toepassen of 
medewerkers vrij te stellen van het gebruik van de tijdsregistratie. 
 
Artikel 2. Begrippen 
• Stamtijd: de uren waarbinnen de medewerker in principe aanwezig moet zijn. Elke afwezigheid 

(bvb. vakantie, vorming,…)  binnen de stamtijd moet worden verantwoord. Deze 
verantwoording moet, behalve in geval van ziekte, steeds voor de afwezigheid gebeuren. De 
stamtijden zijn opgenomen in het arbeidsreglement. 

• Glijtijd: de werktijden waarbinnen het tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestaties naar 
keuze door de medewerker zelf kunnen worden bepaald, rekening houdend met de grenzen, 
bepaald in het arbeidsreglement, de belangen en de bereikbaarheidstijden van de dienst.  

• Dagdeel: het gedeelte in de voor- of de namiddag of de avond waarin arbeidsprestaties worden 
geleverd en dat minstens de stamtijd omvat. 

• Normtijd: de gemiddelde duur van de arbeidsprestaties die een medewerker per dag of dagdeel 
moet presteren om de in de referteperiode voorziene arbeidsduur te bereiken. 

• Referteperiode: de in het arbeidsreglement voorziene periode waarbinnen de voorziene 
arbeidsprestaties van een medewerker moeten worden gepresteerd (bvb. gemiddeld 38 uren 
per week over een periode van één maand).  

• Credituur: de arbeidsprestaties die boven de normtijd worden gepresteerd. 
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• Debetuur: de arbeidsprestaties die een medewerker in principe bijkomend zou moeten 
presteren om de vooropgestelde normtijd te bereiken. 

• Overuur: arbeidsprestaties die in opdracht van de werkgever buiten het normale uurrooster 
worden gepresteerd en die niet vooraf waren gepland, worden beschouwd als overuren. De 
berekening van het recht op recuperatie van deze overuren gebeurt overeenkomstig de 
bepalingen van de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 
november 2008 en latere wijzigingen. 

• Meerprestatie: arbeidsprestaties die in opdracht van de werkgever buiten het in het 
arbeidsreglement voorziene uurrooster worden gepresteerd en die vooraf waren gepland, 
worden beschouwd als meerprestaties. De berekening van het recht op recuperatie van deze 
meerprestaties gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling, zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 en latere wijzigingen. 

• Dagsaldo: het totaal van arbeidsprestaties dat door een medewerker op één dag effectief boven 
of onder de normtijd wordt gepresteerd. 

• Maandsaldo: het totaal van arbeidsprestaties dat door een medewerker boven of onder de 
normtijd in de loop van de maand effectief wordt gepresteerd. 

• Dienstverplaatsing: een verplaatsing binnen of buiten de arbeidstijden in opdracht van de 
werkgever die geen verband houdt met het woon-werkverkeer van de werknemer. 

 
Artikel 3. Badge 
Elke medewerker beschikt over een individuele badge.  Bij het einde van de tewerkstelling wordt 
deze badge terug ingeleverd op de personeelsdienst. 
Wanneer de badge van een medewerker verloren of beschadigd is, vraagt hij op het secretariaat een 
nieuwe badge aan. Bij herhaaldelijk verlies van een badge of indien er sprake is van opzettelijke 
beschadiging, kan het college van burgemeester en schepenen besluiten de kostprijs van de nieuwe 
badge aan te rekenen aan de medewerker. 
 
Artikel 4. Registraties 
• Algemene principes 
Elke medewerker registreert bij het begin en bij het einde van een dagdeel waarop arbeidsprestaties 
worden geleverd. Binnen één dagdeel is slechts één registratie ‘in’ en één registratie ‘uit’ mogelijk. 
Per arbeidsdag mogen maximum 11 arbeidsuren worden gepresteerd voor zover dit binnen de 
grenzen van het arbeidsreglement is toegelaten. 
De registratie voor de aanvang van het werk gebeurt bij de effectieve start van de werkzaamheden. 
Dit betekent dat omkleden, parkeren, enz. moet gebeuren vooraleer men registreert. 
Wanneer een medewerker vergeet te registreren of niet in de mogelijkheid was te registreren (bvb. 
omwille van een dienstverplaatsing), meldt hij dit aan zijn diensthoofd, die de ontbrekende 
registratie zal invoeren. 
 
• Middag- en avondpauzes 
Er moet worden geregistreerd bij het begin en het einde van elke middag- en/of avondpauze.  
De duurtijd van de middag- of avondpauze bedraagt minimaal 30 minuten.  
Indien voor een middag- en/of avondpauze niet wordt geregistreerd, wordt automatisch de 

maximumpauze, zoals voorzien in het arbeidsreglement, in rekening gebracht. 
 
• Fietsvergoeding 
Medewerkers die een aanvraag voor een fietsvergoeding wensen in te dienen, doen dit via de 
tijdsregistratie. Om hierop beroep te kunnen doen, wordt voor elke woon-werkverplaatsing met de 
fiets heen en terug één registratie ingevoerd. 
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Medewerkers die een aanvraag voor een fietsvergoeding wensen in te dienen, doen dit via de 
tijdsregistratie. Om hierop beroep te kunnen doen, wordt is het voldoende om voor elke woon-
werkverplaatsing met de fiets heen en terug één registratie in te voeren. Deze registratie mag zowel 
gebeuren bij de heen- als bij de terugreis. Wanneer er toch twee registraties gebeuren voor één 
heen- en terugreis zal er toch maar één worden vergoeding verrekend. 
 
• Dienstverplaatsing 
Dienstverplaatsingen gebeuren in principe zoveel als mogelijk met het openbaar vervoer of in twee 
orde met de hiervoor ter beschikking zijnde dienstvoertuigen. 
Voor medewerkers die met eigen vervoer een dienstverplaatsing afleggen, sluit de werkgever een 
omnium autoverzekering af. Om hierop beroep te kunnen doen, worden dienstverplaatsingen met 
eigen vervoer geregistreerd via de tijdsregistratie. Hiervoor wordt bij het vertrek naar en bij 
terugkomst van de dienstverplaatsing een registratie via het dienstwagenicoon ingevoerd. 
 
Artikel 5. Vakantie 
Een medewerker die vakantie wenst te nemen, vraagt dit aan bij zijn diensthoofd.  
Voor de berekening van de duur van de vakantie geldt de normtijd van het dagdeel of de dag 
waarvoor vakantie wordt gevraagd, als basis. 
Vakantie kan enkel per dagdeel of per dag worden opgenomen. 
Het opnemen van vakantie kan worden gecombineerd met het opnemen van credituren, overuren of 
recuparatie van meerprestaties. 
 
Artikel 6. Recuperatie van credit/-debeturen, overuren en uren voor meerprestaties 
Door meer of minder prestaties te leveren dan de voorziene normtijd, kan een medewerker 
credituren of debeturen opbouwen. Op het einde van de maand mag het aantal credituren niet meer 
dan 8 uren bedragen. Het diensthoofd kan beslissen een hoger aantal credituren over te dragen naar 
de volgende maand. 
Een medewerker kan in de loop van de maand eveneens debeturen opbouwen. Op het einde van de 
maand mogen er evenwel geen debeturen zijn. In uitzonderlijke omstandigheden kan het 
diensthoofd besluiten dat een medewerker toch maximum 8 debeturen naar de volgende maand 
mag overdragen. 
Indien een medewerker in de loop van de maand credituren, overuren of uren voor meerprestaties  
wil recupereren, dient hij hiertoe een aanvraag in bij zijn diensthoofd. Deze recuperatie moet steeds 
met een volledig dagdeel gebeuren. 
Op 31 december van elk jaar mag het aantal uren voor meerprestaties dat een medewerker nog 
moet recupereren niet meer dan 38 uren bedragen. 
Voor de berekening van de duur van de recuperatie van credituren, overuren en uren voor 
meerprestaties geldt de normtijd van het dagdeel of de dag waarvoor recuperatie wordt gevraagd, 
als basis. 
 
Artikel 7. Deeltijdse arbeid 
Voor medewerkers die tewerkgesteld zijn op basis van een deeltijds arbeidsrooster, worden alle 
hierboven vermelde tijdsgrenzen pro rata tot hun tewerkstellingsbreuk verrekend. 
 
Artikel 8. Misbruik 
Het herhaaldelijk overtreden van het tijdsregistratiereglement dat door het bevoegde orgaan werd 
goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige tekortkoming overeenkomstig artikel 32 van het 
arbeidsreglement. 
 
art. 3  
Een exemplaar van dit reglement aan alle medewerkers over te maken. 
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12. Politieraad - aanduiden effectief lid en plaatsvervanger 
De gemeenteraad neemt kennis van de voordracht van de sp.a fractie waarbij de heer Alex De 
Coninck als effectief lid van de politeraad wordt afgevaardigd en van de heer Marc Usewils als 
plaatsvervanger. 
 
13. HaBoBIB - voordracht kandidaat bestuurder 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 12 september 2005 betreffende de oprichting van een 
opdrachthoudende intergemeentelijke samenwerking HaBoBIB; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op artikel 14, eerste lid van de statuten van HaBoBIB dat bepaalt dat de gemeente 
Boortmeerbeek in de raad van bestuur wordt vertegenwoordigd door drie bestuurders; 
 
Gelet op artikel 14, tweede lid van de statuten van HaBoBIB  dat bepaalt dat de gemeenteraad de 
kandidaat-bestuurders voordraagt en de algemene vergadering van HaBoBIB deze benoemt; 
 
Gelet op artikel 59 van het decreet van 6 juli 2001 betreffende de intergemeentelijke samenwerking 
dat bepaalt dat er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van vertegenwoordiger op de 
algemene vergadering en dat van lid van één van de andere organen;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarmee gemeenteraadlid Josée 
Naets wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder van HaBoBIB; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis wordt genomen van 
het ontslag van mevrouw Josée Naets als gemeenteraadslid; 
 
Overwegende dat hierdoor de gemeente aan andere kandidaat-bestuurder aan HaBoBIB moet 
voordragen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
kandidaat-bestuurder: Marc Usewils  18 JA - 2 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Gemeenteraadslid Marc Usewils voor te dragen als kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende  
intergemeentelijke vereniging HaBoBIB. 
 
art. 2  
HaBoBIB, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht in kennis te stellen van dit besluit. 
 
14. ERSV Vlaams-Brabant - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2004 met betrekking tot het 
lidmaatschap van de gemeente in her Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Vlaams-
Brabant vzw; 
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Gelet op artikel 8 van de statuten van ERSV  Vlaams-Brabant vzw waarin wordt bepaald dat de 
gemeente één vertegenwoordiger in de algemene vergadering kan afvaardigen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij mevrouw Daisy De Neef werd 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-
Brabant vzw; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis werd genomen van 
het ontslag van mevrouw Daisy De Neef als gemeenteraadslid; 
 
Overwegende dat hierdoor mevrouw Daisy De Neef moet worden vervangen als vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger De Coninck Alex  19 JA 1 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Alex De Coninck aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van ERSV Vlaams-Brabant vzw. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan ERSV Vlaams-Brabant vzw en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger 
 
15. Demer en Dijle - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in Demer en Dijle nv; 
 
Gelet op de statuten van Demer en Dijle nv die bepalen dat de algemene vergadering uit alle 
vennoten bestaat; 
 
Overwegende dat de gemeente een vertegenwoordiger voor deze algemene vergadering moet 
aanduiden; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij mevrouw Daisy De Neef werd 
aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van Demer en Dijle 
nv; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis werd genomen van 
het ontslag van mevrouw Daisy De Neef als gemeenteraadslid; 
 
Overwegende dat hierdoor mevrouw Daisy De Neef moet worden vervangen als vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene vergadering van Demer en Dijle nv; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
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vertegenwoordiger De Coninck Alex  19 JA 1 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Alex De Coninck aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van Demer en Dijle nv. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan Demer en Dijle nv en aan de gemeentelijke 
vertegenwoordiger. 
 
16. PWA - aanduiden vertegenwoordiger gemeente 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet; 
 
Gelet op de statuten van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) die bepalen dat de 
gemeente zes vertegenwoordigers in de algemene vergadering van het PWA kan aanduiden; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarmee mevrouw Daisy De Neef 
wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van het PWA; 
 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2015 waarmee kennis werd genomen van 
het ontslag van mevrouw Daisy De Neef als gemeenteraadslid; 
 
Overwegende dat hierdoor mevrouw Daisy De Neef moet worden vervangen als vertegenwoordiger 
van de gemeente in de algemene vergadering van het PWA; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
vertegenwoordiger Marc Usewils  19 JA  1 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Marc Usewils aan te duiden om de gemeente te vertegenwoordigen in de algemene 
vergadering van het PWA. 
 
art. 2  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan het PWA en aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 
 
17. Aanpassing reglement gemeentelijke premies voor familiale gebeurtenissen 
De CD&V-fractie vraagt de aanpassing van de regeling van uitbetaling van zowel de geboorte- als de 
adoptiepremie in de zin dat de uitbetaling automatisch volgt uit het ontstaan van het recht en niet 
afhankelijk gesteld wordt van een aanvraag.  De fractie meent bovendien dat het opportuun zou zijn 
de premies toe te voegen aan de DifTar-rekening zodat de eerdere vermindering van de sociale 
correctie voor jonge gezinnen gecompenseerd wordt. De voorzitter Michel Baert merkt op dat dit 
volgens hem dan een reële vermindering zou kunnen inhouden. 



-51- 

 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet krijgt de bevestiging dat de geschenkbonnen ook in de 
Wereldwinkel kunnen worden gebruikt als de Wereldwinkel zich aansluit bij het systeem. 
De gemeenteraad besluit unaniem art 1 §2 als volgt aan te passen: 
“Deze premie wordt automatisch toegekend uiterlijk één jaar na de inschrijving van de rechthebbende 
in het bevolkingsregister” 
En artikel 2 §2 als volgt: “ Deze premie wordt automatisch toegekend uiterlijk één jaar na de 
inschrijving van de rechthebbende in het bevolkingsregister.” 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2002 tot wijziging van de 
subsidiereglementen waarin onder meer besloten wordt tot toekenning van een bijzondere premie 
aan 50- 60- of 65-jarige huwelijksjubilea; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2006 waarbij de toekenning van een 
bijzondere premie wordt uitgebreid tot het 70 en 75-jarig huwelijksjubileum en dit overwegende de 
toenemende ouderdom van de bevolking; 
 
Overwegende dat ook huwelijksjubilea van geestelijken in aanmerking komen voor de toekenning 
van een premie; onder huwelijksjubilea van geestelijken wordt de priesterwijding verstaan die 
eveneens na 50, 60, 65, 70 en 75 jaar gevierd wordt; 
 
Overwegende dat huidig reglement het reglement van 23 oktober 2006 integraal herneemt en als 
dusdanig aanvult; 
 
Overwegende dat het bovendien wenselijk is de verschillende gemeentelijke reglementen met 
betrekking tot de toekenning van gemeentelijke premies bij familiale gebeurtenissen te coördineren; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 19 december 1988 met betrekking tot de toekenning van een 
geboortepremie, het besluit van de gemeenteraad van 13 september 1993 met betrekking tot de 
toekenning van een adoptiepremie, de besluiten van de gemeenteraad van 27 maart 2002 en 23 
oktober 2006 met betrekking tot het gemeentelijk reglement voor de toekenning van premies bij 
jubilarissen en het besluit van de gemeenteraad van 17 maart 2008 met betrekking tot het reglement 
op het voorhuwelijkssparen in te trekken. 
 
art. 2 
Een reglement op de gemeentelijke premies voor familiale gebeurtenissen goed te keuren waarvan 
de tekst als volgt luidt: 
 
Reglement gemeentelijke premies voor familiale gebeurtenissen 
 
artikel 1. Geboortepremie 
§1. De gemeente verleent een premie van 75,00 EUR voor elke geborene die in het 
bevolkingsregister van de gemeente wordt ingeschreven. 
Deze premie wordt automatisch toegekend bij de aangifte bij de dienst bevolking. 
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§2. Deze premie wordt toegekend aan de ouder(s) van het kind. 
 
artikel 2. Adoptiepremie 
§1. De gemeente verleent een premie van 75,00 EUR voor elke kind dat wordt geadopteerd en dat in 
het bevolkingsregister van de gemeente wordt ingeschreven. 
 
§2. Deze premie wordt toegekend aan de adoptant(en) van het kind. 
 
artikel 3. Voorhuwelijkssparen 
§1. De gemeente verleent een premie aan gehuwden of samenwonenden met het oog op het 
stimuleren van het voorhuwelijkssparen. 
 
§2. Deze premie wordt uitbetaald in het kalenderjaar waarin het huwelijk van de begunstigde wordt 
afgesloten of een verklaring van wettelijke samenwoonst door de begunstigde wordt afgelegd. 
 
§3. Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld op 20 % van de spaarinlage die in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van de rijkstoelage met een maximum van 100,00 EUR. 
 
§4. Om de premie te bekomen moet de begunstigde aan volgende voorwaarden tegelijk voldoen: 
• Het huwelijk of de verklaring van wettelijke samenwoonst moet worden aangegaan ten laatste in 

de loop van het kalenderjaar waarin de leeftijd van 30 jaar wordt bereikt. 
• Op 1 januari van het jaar waarin de toelage wordt aangevraagd ten minste drie jaar aangesloten 

zijn bij een dienst voor voorhuwelijkssparen. 
• Het attest van voorhuwelijkssparen, afgeleverd door de dienst voor voorhuwelijkssparen waarbij 

de begunstigde is aangesloten, kunnen voorleggen. 
 
artikel 4. Huwelijksjubileum of jubileum van priesterwijding 
§1. De gemeente kent een premie toe bij een huwelijksjubilieum of jubileum van een priesterwijding.  
 
§2. Het bedrag van deze premie wordt vastgesteld als volgt: 
• jubileum 50 jaar: 125,00 EUR 
• jubileum 60 jaar: 200,00 EUR 
• jubileum 65 jaar: 250,00 EUR 
• jubileum 70 jaar: 300,00 EUR 
• jubileum 75 jaar: 350,00 EUR 
 
§3. Deze premie wordt overhandigd ter gelegenheid van het bezoek door het college van 
burgemeester en schepenen bij de jubilarissen of bij hun ontvangst in het gemeentehuis.  Indien 
geen bezoek of ontvangst wordt georganiseerd, wordt deze premie overhandigd door de 
burgemeester in het gemeentehuis of thuis.  
 
artikel 5 
Deze premies worden uitgekeerd in de vorm van een gemeentelijke geschenkbon, bruikbaar binnen 
het jaar na uitreiking bij een Boortmeerbeekse handelaar naar keuze die deelneemt aan het 
gemeentelijke initiatief rond geschenkbonnen. 
 
18. Principe oprichting gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 
Raadslid Dirk Bernagie zegt tevreden te zijn met dit initiatief aangezien een oud-collega ex-fractielid 
bij het begin van de legislatuur hiervoor uitgebreid op had aangedrongen. 
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Overwegende dat in de gemeente meerdere vrijwilligers in het kader van de noord-zuidproblematiek 
rond verschillende projecten actief zijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2010 met betrekking tot het reglement 
op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking waarmee de gemeente noord-zuidprojecten 
ondersteunt; 
 
Overwegende dat vertegenwoordigers van deze projecten reeds meerdere malen op informele wijze 
hebben overlegd; 
 
Overwegende dat het wenselijk is dit overleg te formaliseren en hiertoe een gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) op te richten; 
 
Gelet op artikel 43 §2 14° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de oprichting van een 
gemeentelijke adviesraad tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 
Principieel in te stemmen met de oprichting van een gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) op te richten. 
 
art. 2 
Aan het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven in overleg met de 
vertegenwoordigers van de noord-zuidprojecten de statuten van de  gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking (GROS) voor te bereiden. 
 
19. Reglement op de ondersteuning van projecten rond wetenschappelijk medisch onderzoek 
De CD&V-fractie  oppert dat met het voorliggende systeem over de jaren heen een soort loterij kan 
ontstaan omdat men het ene jaar de pot moet delen en het andere jaar misschien niet.  Na 
beraadslaging corrigeert de gemeenteraad de tekst van artikel 4 met de aanvulling: ‘…met een 
maximumbedrag van 200,00 EUR per initiatief.’ 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt of het alleen inwoners en verenigingen zijn en dus geen bedrijven.  De 
voorzitter Michel Baert beaamt dit.  
 
Overwegende dat de gemeente in het kader van haar gezondheidsbeleid lokale initiatieven wil 
steunen; 
 
Overwegende dat mensen zich bewust worden van de noodzaak aan degelijk wetenschappelijk 
medisch onderzoek wanneer ze zich geconfronteerd weten met aandoeningen die nog geen of 
onvoldoende antwoord gekregen hebben naar behandeling toe; 
 
Overwegende dat voor dergelijk onderzoek bij het publiek fondsen worden gezocht; 
 
Overwegende dat inwoners geregeld spontaan initiatieven nemen om bij te dragen aan dergelijke 
fondsen; 
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Overwegende dat deze initiatieven bijdragen aan de sensibilisatie van de bevolking en ten goede 
komen aan de bevolking in het algemeen; 
 
Overwegende dat de gemeente dergelijke participatieve initiatieven wenst te ondersteunen; 
 
Overwegende dat daartoe in het budget en de meerjarenplanning een bedrag moet worden 
voorzien; 
 
Overwegende dat dit bedrag gelijk zal worden verdeeld onder de bij het gemeentebestuur 
ingediende en aanvaarde initiatieven; 
 
Overwegende dat daardoor de gemeente erkenning wil geven aan de door de bevolking ondernomen 
initiatieven en zo het wetenschappelijk medisch onderzoek wil steunen dat het dichtst aansluit bij de 
ervaring van de Boortmeerbeekse bevolking; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 
Een reglement ter ondersteuning van het wetenschappelijk medisch onderzoek goed te keuren 
waarvan de tekst als volgt luidt:  
 
reglement ter ondersteuning van het wetenschappelijk medisch onderzoek 
 
Artikel 1  
Inwoners en verenigingen die een initiatief nemen of deelnemen aan een initiatief dat 
wetenschappelijk medisch onderzoek ondersteunt, kunnen na publieke oproep door het 
gemeentebestuur, een aanvraag indienen voor het bekomen van een financiële gemeentelijke 
ondersteuning voor initiatieven die plaatsvonden het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. 
 
Artikel 2 
Het initiatief moet gekoppeld zijn aan een activiteit die bijdraagt aan de sensibilisatie van de 
bevolking en mag niet louter het inzamelen van geld inhouden. 
 
Artikel 3 
Het college van burgemeester en schepenen roept jaarlijks in het eerste kwartaal van het jaar de 
bevolking op haar initiatieven kenbaar te maken. 
 
Artikel 4 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt en aanvaardt de in overeenstemming zijnde 
initiatieven in het tweede kwartaal van het jaar en verdeelt het bedrag opgenomen in het budget 
gelijk onder de ingediende initiatieven, met een maximum van 200,00 EUR per initiatief. 
 
Artikel 5 
De betaling van de toegekende som in het tweede kwartaal van het jaar wordt ofwel rechtstreeks 
aan het opgegeven initiatief gedaan ofwel op een wijze waarop controleerbaar is dat de betaling bij 
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het beoogde wetenschappelijk medisch onderzoek terecht komt. In elk geval zijn in de toepassing 
van dit reglement initiatieven uitgesloten die georganiseerd worden met het oog op het financieel 
ondersteunen van een zieke zelf of de medische behandeling die een zieke moet ondergaan. 
 
art. 2 
Dit reglement bekend te maken via de gemeentelijke nieuwsbrief en de gemeentelijke website. 
 
20. Belasting op opgelegd vervoer met politievoertuig 
Gelet op artikel 170 §4 van de grondwet;    
 
Gelet op artikel 42 §3 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010; 
  
Overwegende dat het billijk is dat sommige kosten die worden gemaakt ingeval van tussenkomst van 
de lokale politie terug te vorderen zijn; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 - belastbaar voorwerp of belastbaar feit 
Er wordt ten behoeve van de gemeente voor het dienstjaar 2015 een contant te betalen belasting op 
sommige tussenkomsten van de lokale politie geheven. Onder sommige kosten wordt verstaan: 
kosten voor politie-interventies die eerder het particulier van het algemeen belang dienen en kosten 
voor het vervoer van dronken personen en personen die administratief aangehouden zijn. 
 
art. 2 - belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de tussenkomsten van de lokale 
politie noodzakelijk maken. In geval het minderjarigen betreft zijn de ouders/voogden de belasting 
verschuldigd. 
 
art. 3 - tarief 
De belasting wordt vastgesteld als volgt : 
a) vervoer van dronken personen of van personen die zich in soortgelijke toestand bevinden ten 

gevolge van het gebruik van verdovende of hallucinatieverwekkende middelen naar huis, naar 
een verpleeginstelling of naar het politiekantoor: 100,00 EUR. 

b) vervoer van bestuurlijk aangehouden personen naar het politiekantoor of naar een andere 
eindbestemming die naargelang het geval meer aangewezen zou kunnen zijn (thuis, 
verpleeginstelling, bij de meerderjarige die het ouderlijk gezag of feitelijk toezicht uitoefent, 
enz.): 100,00 EUR. 

 
art. 4 - wijze van inning 
De belasting wordt ingevorderd door contante betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een 
factuur. Bij gebrek aan betaling wordt deze contante belasting van ambtswege ingekohierd en moet 
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de kohierbelasting betaald worden binnen de 2 maand na toezending van het aanslagbiljet. Bij 
laattijdige betaling wordt, het te betalen bedrag verhoogd met de portkosten. 
 
art. 5 - bezwaarprocedure 
1. De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan tegen deze aanslag en een  
belastingverhoging, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval 
worden ingediend binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de derde kalenderdag 
volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet. Bezwaarschriften kunnen via een 
duurzame drager (elektronische informatiedrager, fax of e-mail,…) worden ingediend. Het bezwaar 
wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of zijn vertegenwoordiger en vermeldt naam, 
hoedanigheid en adres of zetel van de belastingplichtige, het voorwerp van het bezwaarschrift en 
een opgave van de feiten en middelen. 
 
2. Het bezwaarschrift moet uitdrukkelijk vermelden of de belastingplichtige of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger wenst gehoord te worden op hoorzitting. 
 
3. De bezwaarprocedure wordt verder behandeld conform de bepalingen van het decreet van 
30 mei 2008, inzonder artikel 9 § 2 tot 5. 
 
art. 6 - verwijzing naar het W.I.B. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, (Vestiging en Invordering van de belastingen) hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 
(onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 6 tot en met 9bis (aanslagtermijn, 
rechtsmiddelen, invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriumintrest: 
rechten en voorrechten van de schatkist),  van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en 
de vervolgingen) van toepassing voor zover ze met name niet de belastingen op de inkomsten 
betreffen. 
 
art. 7  
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
21. SOCiAL vzw - meerjarenplan 2015 - 2019 
Gelet op het ontwerp van meerjarenplan 2015 - 2019 van SOCiAL vzw 
 
Overwegende dat voldaan wordt aan de noodzakelijke budgettaire evenwichtsvoorwaarden; 
 
Gelet op de artikelen 146 tot en met 148 van het OCMW-decreet van 19 december 2008; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het Ministerieel Besluit van 1 
oktober 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2013/4 van 22 maart 2013 betreffende de strategische 
meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 - 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beheers- 
en beleidscyclus; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/4 van 5 september 2014 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014 - 2019 en de budgetten 2015 volgens de beleids- en beheerscyclus; 
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Gelet op de omzendbrief BB 2013/6 van 7 juni 2013 betreffende de toezichtsprocedures 
beleidsrapporten OCMW-verenigingen van publiek recht - aanvulling bij omzendbrief BB 2013/4; 
 
Gelet op  het besluit van de algemene vergadering van SOCiAL vzw van 6 januari 2015; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Steven Michiels, Annick Dekeyser, Hans De 

Locht, Remi Serranne, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Anne Cleiren, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Marc Usewils. 

 
art. 1 
Het meerjarenplan 2015 - 2019 van SOCiAL vzw (OCMW-vereniging Titel VIII, hoofdstuk I van het 
OCMW-decreet) goed te keuren. 
 
art. 2 
Afschrift van dit besluit over te maken aan SOCiAL vzw en de gouverneur. 
 
22. SOCiAL vzw - budget 2015 
De gemeenteraad neemt kennis te nemen van het budget 2015 van SOCiAL vzw (OCMW-vereniging 
Titel VIII, hoofdstuk I van het OCMW-decreet). 
 
23. Kennisname verslag seniorenraad 23 september 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 23 september 2014. 
 
24. Kennisname verslag cultuurraad 18 november 2014 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 18 november 2014. 
 
 
Besloten zitting 
 
28. Dossier Aarschotsebaan 33 
De burgemeester geeft toelichting bij de opvolging van de lopende dossiers rond Aarschotsebaan 33 
en legt alle aanwezigen een zwijgplicht in het kader van het beroepsgeheim op. 
 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt naar de stand van zaken rond het proces-verbaal voor 
Aarschotsebaan 33.  Het dossier was zoek zodat het niet ter inzage was.  
 
De voorzitter Michel Baert verwijst de bespreking naar de besloten zitting aangezien hij toelichting 
moet verschaffen die de gemeenteraadsleden aan hun beroepsgeheim zal binden. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt naar de stand van zaken rond de opening van voetweg 68.  Hij 
benadrukt dat hij op geen enkele wijze een persoonlijke afrekening nastreeft noch van de eigenaar 
noch van een collega-gemeenteraadslid. De voorzitter appelleert daarom dat de vraag niet over een 
belendende bouwaanvraag mag gaan, wat de vraagsteller beaamt. 
Raadslid Steven Van Loock vervolgt vervolgens met zijn verontwaardiging uit te drukken dat het 
college van burgemeester en schepenen niet overgaat tot opening van de voetweg. Uit documenten 
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beschikbaar via de gemeentelijke diensten is het volgens de CD&V-fractie zeer duidelijk dat deze 
voetweg opnieuw moet worden opengesteld en dit om volgende redenen: 
- Het gaat wel degelijk om een voetweg uit de officiële Atlas der Buurt- en Voetwegen (6 meter 

breed in de doodlopende Eyselaarstraat, 1,65 meter breed op het stuk waar hij momenteel 
afgesloten is. 

- De wet op de buurtwegen en het provinciaal reglement stellen zeer duidelijk dat alles wat in de 
Atlas staat, niet zomaar mag afgesloten worden.  De gemeente moet bij de melding van 
afsluiting zo snel mogelijk contact opnemen met de eigenaar met de vraag van heropening. 
Doet de eigenaar dit niet, dan komt de politie een PV opstellen, waarmee de gemeente naar de 
vrederechter stapt. 

- Volgens het uittreksel uit de Atlas blijkt dat de kosteloze afstand van vruchtgebruik aan het 
openbaar domein om gemeenteweg 19 (Eyselaerstraat) in een rechte lijn met voetweg 91 te 
verbinden.  Dit document is ondertekend door onder andere de Bestendige Deputatie en werd 
bevestigd door de provincie. 

- De weg werd destijds afgepaald. 
- Reeds in de jaren ’60 was er al sprake van deze voetweg. Aangezien deze dus al meer dan 30 

jaar openbaar is, is de verjaringstermijn om deze terug af te sluiten reeds lang verlopen. 
Al deze argumenten werden tevens sinds enige tijd aangereikt door de aangelanden aan het college 
van burgemeester en schepenen. Het is de plicht van de gemeente om alle openbare wegen open te 
houden en zich op te stellen als de behoeder van het openbaar domein.  De CD&V-fractie betreurt 
dat, wegens nalatige houding van het college van burgemeester en schepenen, de buurtbewoners 
zich tot het vredegerecht hebben moeten wenden en ondertussen verplicht zijn kosten te maken. Dit 
is volgens de CD&V-fractie de omgekeerde wereld.  De CD&V-fractie vraagt daarom de onmiddellijke 
opening van de weg en de bouwanvraag te evalueren in het licht van deze situatie. 
Schepen Steven Michiels ziet toch verschillende eigenaardigheden in het dossier.  Hij vergelijkt met 
een arrest van de Raad van State te Dilbeek waar er sprake van is dat er eerst een rooilijn moet zijn 
voor er van een verplaatsing sprake kan zijn als er een KB is. Dus was er in dit geval een gratis 
grondafstand in het kader van een verkaveling, maar de akte werd nooit afgesloten. Schepen Steven 
Michiels vindt wel dat er een oplossing moet komen, maar de gemeente heeft het nooit als een 
buurtweg gezien. De administratie heeft op dit probleem al in 1966 gewezen maar de gouverneur van 
de provincie Brabant heeft dat naast zich neergelegd. 
Raadslid Bert Meulemans stelt dat het wel in het besluit staat en dat de weg afgepaald is.  Al is de 
specifieke procedure niet gevolgd, volgens het raadslid sluit dat niet uit dat er rechten zijn. 
Voor schepen Steven Michiels is het een vraagstuk of het hier een buurtweg betreft. 
Raadslid Steven Van Loock stelt vast dat de weg minstens 30 jaar open was en dus open moet. Het is 
volgens hem de eigenaar die in voorkomend geval voor de vrederechter het bewijs van het tegendeel 
moet leveren. Of de eigenaar kan de verplaatsing op zijn kosten aan de gemeenteraad vragen. 
Bovendien waren de 300 vraagstellers tot opening al van eind 2014 aan de gemeente gekend. 
Raadslid Bert Meulemans wijst de gemeenteraad erop dat het waken over de wegenis essentieel is 
omdat zo iedereen zijn democratisch recht tot het vrij bewegen op de openbare weg kan uitoefenen.  
Nu is het voor hem de wereld op zijn kop nu de gemeente dit recht niet waarborgt. De CD&V-fractie 
zegt toen ze beleidsverantwoordelijkheid droeg steeds consequent een netwerk voor voetgangers en 
fietsers te hebben uitgebouwd en daarover een actief beleid te hebben gevoerd. 
Voorzitter Michel Baert stelt vast dat de verzoeningspoging voor de vrederechter niet gelukt is. Het 
belangrijkste is dat er een doorgang kan worden gerealiseerd. Naar zijn aanvoelen vindt de eigenaar 
bepaalde alternatieven aanvaardbaar. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet sluit zich aan bij de visie van de CD&V-fractie. Zij ziet echter nog 
dergelijke gevallen in het verleden en deze werden steeds op de lange baan geschoven. Zij vraagt zich 
af waarom er niet direct wordt opgetreden. 
Raadslid Steven Van Loock merkt tot slot op dat het spijtig is dat de communicatie via de fractie moet 
verlopen in plaats van via de gemeente.  De voorzitter Michel Baert meent dat dit komt omdat er 
geen vraag werd gesteld. 
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Raadslid Dirk Bernagie vraagt hoe het bestuur aankijkt tegen de erg negatieve persberichten over de 
extreem lange wachttijden voor het bekomen van een sociale huurwoning in Boortmeerbeek. 
 
Schepen Steven Michiels geeft een overzicht van de lopende projecten van en met de Sociale 
woonmaatschappijen. Uit al deze dossiers blijkt hoe de Vlaamse overheid consequent zelf stokken in 
de wielen steekt.  Nu komt dit nog meer pijnlijk tot uiting op het halfjaarlijks lokaal woonoverleg 
waarin steeds een volledig overzicht van de stand van zaken wordt gegeven. Al generaties lang loopt 
de gemeente hierin een calvarietocht. 
 
Raadslid Dirk Bernagie vraagt naar de stand van zaken over het delocalisatiedossier van de vrije 
school te Hever. 
 
Schepen Steven Michiels zegt vernomen te hebben dat de school een aanvraag bij DSKO/AGION 
lopende heeft, maar dat de gemeente een dringend standpunt gevraagd heeft om de gebouwen niet 
te zien verloederen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 
 
Michel Baert 

 

 


