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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  26 september 2016 

 

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

 
Vanaf punt 7 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 7 verlaat Els Schoeters, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 8 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 8 vervoegt Els Schoeters, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 16 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 23 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 24 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 

 
Openbare zitting 
1. Goedkeuring notulen 
2. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Matmati) 
3. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Rombauts) 
4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Ruythooren) 
5. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving (D. Bogaerts - J. Hendrickx) 
6. Definitieve vaststelling rooilijn en tracé der wegen verkaveling Zevenbunderweg Intop bvba 
7. Verlegging publieke erfdienstbaarheid voetweg nr. 68 
8. Klimaatactieplan 
9. IGO - samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden 
10. Voormalige pastorie Schiplaken - randvoorwaarden verkoop 
11. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2017 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
12. Beginselverklaring neutraliteit gesubsidiëerd officieel onderwijs 
13. Schoolreglement inclusief infobrochure gemeentelijke basisschool 
14. Schoolvrije dagen schooljaar 2016 - 2017 gemeentelijke basisschool 
15. Aanpassing reglement subsidiëring noord-zuidwerking 
16. Centraal Kerkbestuur - jaarrekening 
17. Centraal Kerkbestuur - budget 2017 
18. Kerkfabriek St.-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2017 
19. Kerkfabriek St.-Antonius Abt Boortmeerbeek - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
20. Kerkfabriek O.L.Vrouw Hever - budget 2017 
21. Kerkfabriek O.L. Vrouw Hever - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
22. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2017 
23. AGB - rekening dienstjaar 2015 
24. OCMW - jaarrekening 2015 
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25. Budgetwijziging 2016 nr. 2bis 
26. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
27. Nominatieve subsidie Primus Classic 2016 
28. Eandis Assets - mandatering algemene vergadering in buitengewone zitting 3 oktober 2016 
29. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering in buitengewone 

zitting van 3 oktober 2016 
30. Kennisname verslag cultuurraad 15 februari 2016 
31. Kennisname verslag milieuadviesraad 2 mei 2016 
32. Kennisname verslag jeugdraad 3 mei 2016 
33. Kennisname verslag seniorenraad 24 mei 2016 
34. Kennisname verslag sportraad 6 juni 2016 
 
Besloten zitting 
35. Samenstelling GECORO 
 
Openbare zitting 
36. Goedkeuring verkoopakte en mandatering verkoop perceel grond aan Breevast nv 
 
 
Openbare zitting 
 
De voorzitter wenst namens de gemeenteraad raadslid Audrey Bogaerts van harte proficiat met de 
geboorte van haar zoon Lewis. 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 27 juni 2016 goed. 
 
2. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Matmati) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Moktar ben Aissa Matmati en 
mevrouw Myriam Marfa Matmati van een strook grond gelegen aan de Rosvenweg, gekadastreerd 
volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling (Hever), sectie A, deel van nummer 217/A, 
onder een grotere oppervlakte en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 
217YP0000, met een oppervlakte volgens meting van negenenvijftig centiare (59ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer A 217 G 2 P0000 voor een bedrag van 2.950,00 EUR goed 
te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
3. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Rombauts) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Maria Franciska Rombauts, 
mevrouw Bertha Joanna Rombauts en mevrouw Angela Maria Edward Rombauts van een strook 
grond aan de Rosvenweg, ter plaatse gekend volgens kadaster “Eiland”, gekadastreerd volgens titel 
sectie A, nummer 0218C, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie A, deel van nummer 0218CP0000, met een gemeten oppervlakte volgens het hierna vermelde 
innemingsplan van twee are zesendertig centiare (2a36ca), doch met een actuele oppervlakte van 
twee are vieren-twintig centiare (2a24ca) met gereserveerd perceelsidentificatienummer A 218 T 
P0000 (na een voorgaande verkoop aan Aquafin van een perceeltje grond van twaalf centiare (12ca), 
met een gereserveerd persceelsidentificatienummer A 218 R P0000) voor een bedrag van 11.800,00 
EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Rosvenweg (Ruythooren) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Koen Filip Jeannine 
Ruythooren van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd volgens titel sectie A, nummer 
216/Z/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van 
nummer A216Z2P0000, met een oppervlakte volgens meting van dertien centiare (13ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer A216F3P0000 voor een bedrag van 650,00 EUR goed te 
keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
5. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving (D. Bogaerts - J. Hendrickx) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 januari 2014 met de definitieve vaststelling van het 
rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Rosvenweg; 
 
Gelet op het besluit van het college van 24 augustus 2015 met de aanstelling van de ontwerper 
Grontmij Belgium nv uit Hasselt (heden gekend als Sweco Groep), meer bepaald de heer Michaël 
Proost, voor het voeren van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving 
van de delen van de perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 30 september 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel beheerder; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Daan Bogaerts en mevrouw 
Jozefien Hendrickx van een strook grond aan de Rosvenweg, gekadastreerd volgens titel sectie A, 
nummer 216/M/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, 
deel van nummer 216M2P0000, met een oppervlakte volgens meting van één are vijfentwintig 
centiare (1a25ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer A216G3P0000 voor een bedrag 
van 6.250,00 EUR goed te keuren. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
6. Definitieve vaststelling rooilijn en tracé der wegen verkaveling Zevenbunderweg Intop bvba 
Raadslid Bert Meulemans stelt dat het voorliggende ontwerp verschillende fietsdoorsteken omvat, 
maar dat deze niet in overeenstemming zijn met de normen van het fietsvademecum.  Ze zijn te smal. 
Een uitvoering in asfalt is eveneens meer verkieslijk dan het voorgestelde beton. Wat de wegenis 
betreft, ziet hij 7 meter op de dwarsdoorsnede waarbij 4,10 meter wegbreedte in zone 30 
aanvaardbaar is, maar de trottoirs op 1,10 meter komen vreemd over. De monotone uitvoering zal 
ook tot snel rijden uitnodigen. 
De voorzitter zegt dat deze vaststelling noopt tot aanpassing.  Een fietspad moet immers minimaal 
2,50 meter breed zijn.  
Raadslid Bert Meulemans haalt vervolgens aan dat volgens hem de voorgestelde oplossing voor de 
afwateringsbuffering zich ondergronds bevindt, wat in tegenspraak is met de hedendaagse 
opvattingen over het bovengronds opvangen. Het openbaar domein wordt daardoor niet ingericht 
volgens de actuele opvattingen. 
De voorzitter brengt aan dat de wegenis geen doorgaand verkeer kan kennen. De ervaring met 
recente vergelijkbare verkavelingen leert het gemeentebestuur dat de wegenis daar te smal werd 
ontworpen. Daarom zal hier niet worden gekozen voor enkele richting om zo de snelheid te milderen. 
Daarom ook de bredere straten. Een neveneffect in ruime zin naar het burgemeestersconvenant toe is 
dat deze optie minder rijkilometers zal veroorzaken. 
Raadslid Bert Meulemans wil het best geloven, maar vindt het geen antwoord op zijn opmerking over 
de afwatering. 
Schepen Annick DeKeyser wijst op de technische aspecten van de voorgestelde constructie dewelke 
door INFRAX positief werd geadviseerd. Die gegevens zaten niet in het gemeenteraadsdossier 
aangezien het hier gaat over de rooilijn en het tracé en niet over het technisch lastenboek. 
Raadslid Bert Meulemans merkt daarop op dat het geheel moet gekend zijn om een zinvol oordeel te 
kunnen vellen. Zo ziet hij een gemiste kans om de aansluiting van de Zevenbunder op de N267 te 
verbeteren. Het laatste stuk van de Zevenbunderweg is het smalst en net daar worden de fietspaden 
ontsloten. Hij vraagt zich daarbij af wat er geworden is van de oude idee om van EANDIS een strook 
grond te kopen om de infrastructuur aldaar te verbeteren en aan te passen. 
Schepen Annick DeKeyser legt daarop uit hoe wordt voorzien in rode fietssuggestiestroken en dat het 
gemeentebestuur koos om absoluut onteigeningen te vermijden. De debatten over het al dan niet 
verwijderen en verplaatsen van afsluitingen bij particulieren wilde men eveneens afsluiten. Breder 
maken van de rijweg van de Zevenbunderweg is omwille van het sluikverkeer niet wenselijk.  
Raadslid Bert Meulemans kan dat begrijpen, maar benadrukt dat nu fietsers op het drukste punt niet 
beschermd zullen zijn.  
De voorzitter repliceert dat nog kan worden voorzien in versmallingen in de Zevenbunderweg, maar 
dat voor de aanpassing van het kruispunt, dat men niet te breed wil maken, er momenteel een optie 
loopt langs de andere zijde van de straat. 
Raadslid Bert Meulemans merkt afrondend op dat het merkwaardig blijft dat de wegenis in de 
verkaveling breder zal zijn dan de ontsluitingsweg. 
Schepen Annick DeKeyser argumenteert dat de verkaveling zelf veel traag verkeer zal kennen en dat 
het parkeren in dergelijke verkavelingen leert dat men het best wat breder houdt om de doorgang te 
blijven verzekeren. Dat de ontsluitingsweg zelf smaller blijft heeft alles te maken met het bestrijden 
van de Zevenbunderweg als sluikweg. 
 
Overwegende dat op 5 april 2016 een verkavelingsaanvraag werd ingediend door Intop Experts bvba, 
voor het herverdelen van percelen voor de realisatie van 55 kavels voor woningbouw en 7 kavels 
voor sociale woningen; 
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Overwegende dat de percelen gelegen zijn in goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
‘RUP Eekhoornhof'; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn in het binnengebied gesitueerd tussen Zevenbunderweg, 
Consciencelaan en Rubenslaan; 
 
Overwegende dat de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft kadastraal bekend zijn als Hever 
2de afdeling sectie C nrs. 4K4, 4Y3 en 4E4; 
 
Overwegende dat de aanvraag van de verkavelaar de aanleg van nieuwe wegeninfrastructuur omvat 
die aansluit op de wegeninfrastructuur van de Zevenbunderweg en voorzit ineen ontsluiting voor 
voetgangers en fietsers aan de Consciencelaan; 
 
Overwegende het verkavelingsplan en het rooilijnplan, met referentie 36770, gevoegd bij de 
stedenbouwkundige aanvraag; 
 
Overwegende dat de zone, met een totale oppervlakte van 85 a en 40 ca, bestemd voor opname in 
het openbaar domein in gele en groene kleur is aangeduid op het bijgevoegd rooilijnplan van het 
verkavelingsontwerp met als respectievelijke bestemming openbare wegeninfrastructuur en 
openbaar groen;  
 
Overwegende dat een verklaring “belofte van grondafstand” aan het dossier is toegevoegd waarbij 
wordt verklaard dat delen van de percelen Hever 2de afdeling sectie C nrs.4K4, 4Y3 en 4E4 gratis 
worden afgestaan aan de gemeente Boortmeerbeek voor inlijving bij het openbaar domein in kader 
van het algemeen nut; 
 
Overwegende dat alle nutsmaatschappijen die actief zijn in onze gemeente het dossier hebben 
onderzocht en beoordeeld; 
 
Overwegende dat de aanvraagnota onder andere gesteund is op de realisatie van 7 sociale woningen 
als bijdrage tot het behalen van het gemeentelijk sociaal objectief; 
 
Gelet op de definitieve goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Eekhoornhof’ zoals 
besloten door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 3 april 2014; 
 
Gelet op de publicatie van de goedkeuring van het RUP Eekhoornhof in het Belgisch Staatsblad op 6 
juni 2014; 
 
Overwegende dat door dit ruimtelijk uitvoeringsplan de betrokken zone in de verkavelingsaanvraag 
van recreatiegebied tot zone voor sociaal wonen wordt herbestemd; 
 
Overwegende dat de percelen gelegen zijn binnen de contouren van de zone “strategisch 
woonproject Eekhoornhof” zoals bepaald in artikel 4; 
 
Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare 
onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de rooilijn en het tracé der wegen voor de verkaveling VK 2016/00001 
'Zevenbunderweg'; 
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Overwegende dat er een openbaar onderzoek moet worden gevoerd voor de vaststelling van de 
rooilijnen vermits in het goedgekeurde RUP Eekhoornhof geen rooilijnen werden vastgesteld voor 
het strategisch project 'Eekhoornhof'; 
 
Overwegende dat een openbaar onderzoek werd georganiseerd van 12 juli 2016 tot en met 31 
augustus 2016; 
 
Overwegende dat drie bezwaren met een identieke inhoud werden ontvangen; 
 
Overwegende dat deze bezwaren als volgt kunnen worden beoordeeld: 

• De opmerking over de verkeersdruk is opiniërend en wordt opgenomen in het debat door de 
gemeenteraad. De in het voorliggende plan opgenomen optie wordt aangeboden met 
wellicht een aanpassing ter hoogte van de aansluiting met de N267; 

• Voor fietsers wordt in de Zevenbunderweg voorzien in rode fietssugestiestroken; Er worden 
2 aansluitingen voorzien zoals in het voorstel; 

• De inrichting van de ontsluitingsweg is gericht op het ontmoedigen van sluikverkeer. De 
overige argumenten zijn subjectief; 

• De opmerking over de architectuur is niet relevant voor de bepaling van het tracé en de 
rooilijnen; 

• De opmerking over sociale woningen is niet relevant voor de bepaling van het tracé en de 
rooilijnen; 

 
Overwegende dat de gemeenteraad vaststelt dat de fietsinrichtingen in het voorliggende ontwerp 
niet in overeenstemming zijn met de normen van het fietsvademecum en niet de minimale breedte 
van 2,5 meter, noch de voorkeursbreedte van 3 meter halen; 
 
Overwegende dat deze breedte de veiligheid bevordert, niet alleen bij hoge densiteit zoals 
aangegeven in het vademecum; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van rooilijnen; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De rooilijn binnen de verkaveling VK 2016/00001 'Zevenbunderweg' niet definitief vast te stellen.  
 
art. 2 
Het wegentracé en -ontwerp van verkaveling VK 2016/00001 'Zevenbunderweg' zoals aangeduid op 
bijgevoegd plan niet goed te keuren. 
 
art. 3 
De indiener van het voorstel op de hoogte te brengen teneide deze de mogelijkheid te geven een 
aangepast voorstel in te dienen. 
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Raadsleden Bert Meulemans en Els Schoeters verlaten ingevolge artikel  27§1 -1° van het 
Vlaams gemeentedecreet de zitting 

7. Verlegging publieke erfdienstbaarheid voetweg nr. 68 
Na de toelichting door schepen Steven Michiels vraagt raadslid Steven Van Loock wat er nu anders 
wordt voorgesteld dan enkele maanden geleden. Schepen steven Michiels zegt dat het nu om de 
juiste metingen gaat die gebaseerd zijn op het grondige administratieve onderzoek. Het concept is 
hetzelfde, maar nu meer gedetailleerd. Raadslid Steven Van Loock krijgt de bevestiging dat een 
openbaar onderzoek wordt georganiseerd en pleit vervolgens om het onderling overleg tussen alle 
betrokkenen te bevorderen. Daarom herhaalt jij dat iedereen goed moet worden geïnformeerd. 
 
Gelet op artikel 41 van de grondwet; 
 
Gelet op artikel 3 van het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2015 met betrekking tot de 
principiële instemming van de gemeenteraad om de buurtweg 68 gedeeltelijk te verplaatsen; 
 
Gelet op het vonnis van de vrederechter van Haacht van 27 april 2016 dat stelt dat er publieke 
erfdienstbaarheid van overgang aanwezig is op het perceel te Boortmeerbeek, Eyselaarsstraat 17, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nr. 207R, met een breedte van 1,65 m en 
gelegen aan de perceelsgrens, zoals weergegeven op het plan van Oscar Deneyer van 10 mei 1962 
en/of het proces-verbaal van opmeting van 27 november 1965; 
 
Overwegende dat uit dit vonnis blijkt dat de gemeente niet de procedure voor het verleggen van een 
buurtweg moet volgen maar wel deze voor het verplaatsen van een publieke erfdienstbaarheid van 
overgang; 
 
Overwegende dat bij een verlegging van de publieke erfdienstbaarheid van overgang ook rekening 
moet worden gehouden met de private erfdienstbaarheid van doorgang ten bate van de eigenaar 
van het perceel Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nr. 199T zoals bepaald in de akte verleden voor 
notaris D. Tuerlinckx op 2 juni 1972;  
 
Gelet op het ontwerpplan van het Landmeterbureel Ludo Cuyt bvba met plannummer 843/5B van 15 
september 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
1 stem tegen: Rudi Renders. 
6 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries en Francine De Becker. 
 

art. 1 
Principieel in te stemmen met de verlegging van de publieke erfdienstbaarheid van overgang die 
aanwezig is op het perceel te Boortmeerbeek, Eyselaarsstraat 17, kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie B, nr. 207R, met een breedte van 1,65 m en gelegen aan de 
perceelsgrens, zoals weergegeven op het plan van Oscar Deneyer van 10 mei 1962 en/of het proces-
verbaal van opmeting van 27 november 1965 en deze te verleggen zoals aangeduid op het 
ontwerpplan van het Landmeterbureel Ludo Cuyt bvba met plannummer 843/5B van 15 september 
2016. 
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art. 2 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven hierover een openbaar onderzoek 
te organiseren. 
 

Raadsleden Bert Meulemans en Els Schoeters vervoegen opnieuw de zitting. 
8. Klimaatactieplan 
De voorzitter vraagt milieuambtenaar Tom Vanhove het ontwerp van klimaatactieplan toe te lichten 
aan de gemeenteraad. Aan de hand van een presentatie worden de kernpunten, acties en 
doelstellingen toegelicht alsook de manier waarop het document tot stand kwam. 
Raadslid Steven Van Loock dankt na afloop van de presentatie de milieuambtenaar voor zijn heldere 
uitleg en noemt het document fantastisch. Hij vraagt wat de gemeente al heeft kunnen realiseren 
door bestaande acties. De milieuambtenaar antwoordt dat pas tegen het einde van het jaar meer 
kwantificeerbare elementen kunnen worden afgebakend en gemeten. Nu is het nog moeilijk en 
moeten de zaken meer op punt worden gesteld. 
Raadslid Steven Van Loock pleit vervolgens voor een verdere digitalisering van de werking van de 
gemeenteraad zodat naast een efficiëntieverhoging ook een milieuwinst kan worden geboekt. 
De voorzitter wijst erop dat de gemeenteraad daartoe het huishoudelijk reglement zal moeten 
aanpassen. In de algemene werking van de gemeentelijke administratie is de digitalisering al relatief 
ver doorgedrongen en loopt de gemeente met toepassing van verifieer, digitale bouwvergunning, 
elektronisch loket, website,… zeker niet achter de feiten aan. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt om voor elke actie een gedetailleerd budget te voorzien en 
op te nemen in het document. Dat gaat dan zowel over sensibilisatie als aanleg van fietspaden.  De 
momenteel vermelde 27.000,00 EUR kan volgens haar nooit de lading dekken en is zelfs een zeer klein 
bedrag te noemen. De voorzitter verwijst naar het budget waarin alle acties verspreid opgenomen 
zijn. Er is immers al veel bezig en er is veel gepland in het meerjarenplan. Daarom is het niet nuttig 
volgens hem om dezelfde informatie nog eens op een andere manier te verwerken en te presenteren. 
Bovendien zou in een dossier als dit van de modernisering van de openbare verlichting naar dimmen 
het onbegonnen zijn dit over de verschillende jaren budgettair uit te tekenen. Raadslid Nieke 
Deleebeeck-Baudet vindt echter dat dit duidelijker zou zijn en de mogelijkheid zou geven om de acties 
controleerbaar te maken. Wanneer de voorzitter oppert dat de milieuambtenaar al veel werk heeft 
geleverd op dit vlak, ment raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet dat dit het werk van het college van 
burgemeester en schepenen is, waarop de voorzitter opnieuw verwijst naar het meerjarenplan.  
 
Overwegende dat het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) in haar vijfde 
Assessment Report (AR5) van 27 september 2013 heeft bevestigd dat de klimaatverandering 
ondubbelzinnig is en dat het uiterst waarschijnlijk is dat de invloed van de mens de belangrijkste 
oorzaak is van de waargenomen opwarming sinds het midden van de 20e eeuw; 
 
Gelet op het feit dat de Europese Unie op 9 maart 2007 het pakket Energie voor een Veranderende 
Wereld heeft goedgekeurd, waarmee zij zich eenzijdig ertoe heeft verbonden haar CO2-uitstoot 
tussen nu en 2020 met 20% te verminderen door de energie-efficiëntie met 20% te verhogen en het 
aandeel van duurzame energiebronnen in de totale energiemix tot 20% te verhogen; 
 
Overwegende dat een van de prioriteiten van het Europese Actieplan voor energie efficiëntie - ‘Het 
potentieel realiseren’, de oprichting van een Covenant of Mayors of Burgemeesters-convenant is; 
 
Overwegende dat het Comité van de Regio’s van de Europese Unie de overtuiging is toegedaan dat  
lokale en regionale overheden hun krachten dienen te bundelen, omdat multilevel governance een 
effectief middel is om de efficiëntie van maatregelen tegen de klimaatverandering te vergroten, en er 
daarom voor pleit lokale en regionale overheden bij het Burgemeestersconvenant te betrekken; 
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Overwegende dat de lokale en regionale overheden samen met de nationale overheden de 
verantwoordelijkheid dragen voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en zich actief 
daarvoor moeten inzetten, ongeacht wat de andere partijen doen; 
 
Overwegende dat steden en gemeenten direct en indirect (via de door de burgers gebruikte 
producten en diensten) verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de broeikasgasemissies als 
gevolg van het gebruik van energie in het kader van menselijke activiteiten; 
 
Overwegende dat de Europese Unie de in het vooruitzicht gestelde emissiereductie alleen kan 
realiseren als ook de lokale stakeholders en de burgers en hun organisaties daartoe een bijdrage 
leveren; 
 
Overwegende dat de lokale en regionale overheden, als bestuurslagen die het dichtst bij de burgers 
staan, het voortouw dienen te nemen en het voorbeeld kunnen geven, en dat lokale initiatieven 
kunnen bijdragen tot een concrete beperking van de broeikasgasemissies; 
 
Overwegende dat heel wat maatregelen ter vermindering van de vraag naar energie, ter bevordering 
van het gebruik van duurzame energie en ter bestrijding van de klimaatverandering onder de 
bevoegdheden van de lokale overheden vallen of zonder politieke steun van de lokale overheden 
niet zouden kunnen worden uitgevoerd; 
 
Gelet op het Vlaams klimaatbeleidsplan 2013-2020 dat bestaat uit twee luiken, nl. een Vlaams 
mitigatieplan en een Vlaams adaptatieplan; 
 
Gelet op het provinciale milieubeleidsplan en op de beleidsverklaring van de provincie Vlaams-
Brabant van januari 2013 om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2014 met betrekking tot de goedkeuring van 
de ondertekening van het Burgemeestersconvenant; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek op 25 juni 2014 samen met 56 andere Vlaams-
Brabantse gemeenten het Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) ondertekende, waarbij 
zij zich engageerde om een volgehouden, actief en ambitieus klimaatbeleid te voeren en zo mee te 
werken aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen op Europees en provinciaal vlak; 
 
Gelet op de engagementen binnen het Burgemeesterconvenant, namelijk de CO2-uitstoot op het 
grondgebied van de gemeente terug te dringen tegen 2020 met ten minste 20%, een 
emissieberekening uit te voeren die als uitgangspunt voor het actieplan wordt gebruikt en het 
indienen van het klimaatactieplan; 
 
Gelet op de erkenning van de Europese Commissie dat provincie Vlaams-Brabant en Interleuven 
kunnen optreden als territoriaal coördinatoren in het kader van het Burgemeestersconvenant, en dus 
ondersteuning biedt aan de steden en gemeenten zowel voor de opmaak van het klimaatplan als 
voor de uitvoering en de voortgangsrapporteringen; 
 
Overwegende dat er een interne stuurgroep is opgericht die zowel een beleidsondersteunende, 
coördinerende, adviserende als uitvoerende rol heeft; 
 
Overwegende dat de gemeente een participatietraject heeft opgezet met een klimaatraad bestaande 
uit 3 werkgroepen (wonen, mobiliteit en Openbaar domein & Industrie); 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2016 met 
betrekking tot de goedkeuring van het ontwerp van het gemeentelijk klimaatactieplan; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ‘Klimaatactieplan Gemeente Boortmeerbeek’ goed te keuren. 
 
art. 2 
Het klimaatactieplan in te dienen bij de Europese Commissie via de officiële website 
http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html en het door de gemeenteraad goedgekeurde 
actieplan als bijlage toe te voegen. 
 
art. 3 
Dat het ‘Klimaatactieplan Gemeente Boortmeerbeek’  integraal deel uitmaakt van dit besluit. 
 
9. IGO - samenwerkingsovereenkomst exclusieve dienstverlening inzake 

natuurwerkzaamheden 
Gelet op de bepalingen van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2004 waarbij werd beslist akkoord te gaan 
met de oprichting van en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO Leuven; 
 
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO Leuven op 10 maart 2004, die als 
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven; 
 
Gelet op de goedkeuring van de minister van de betreffende statutenwijziging op 1 juli 2008; 
 
Gelet op de aanpassingen van de statuten van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging 
IGO op de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013, waardoor de vereniging haar 
statuten heeft aangepast om de leden opnieuw de mogelijkheid tot wederzijdse exclusieve 
dienstverlening te bieden inzake het uitvoeren van natuuracties door Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen zoals bepaald in een samenwerkingsakkoord  tussen de provincie Vlaams-
Brabant, de openbare besturen en IGO in het kader van het project Intergemeentelijke Natuur- & 
Landschapsploegen; 
 
Gelet op de betekenis van exclusieve dienstverlening die kan worden omschreven als diensten die 
enkel worden verstrekt aan de deelnemers die daarvoor exclusiviteit hebben verleend, terwijl deze 
deelnemers voor de diensten waarvoor exclusiviteit werd verleend, uitsluitend een beroep doen op 
de dienstverlenende vereniging, voor zover zij deze activiteiten niet in eigen beheer wensen uit te 
voeren;  
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Gelet op de bepalingen van de overheidsopdrachtenwetgeving, inzonderheid in artikel 3, §2 van de 
wet van 24 december 1993, waarin een uitzondering werd opgenomen met betrekking tot de 
toepasselijkheid van de overheidsopdrachtenwetgeving.  Met name bepaalt artikel 3, §2 van de wet 
van 24 december 1993: “Vallen niet onder de toepassing van de bepalingen van deze wet: de 
diensten in de zin van artikel 5 die toegewezen worden aan een aanbestedende overheid , bedoeld in 
artikel 4, §1 en §2, 1° tot 8° en 10°, op basis van een uitsluitend recht dat ze uit hoofde van 
bekendgemaakte wettelijke of reglementaire bepalingen geniet en die verenigbaar zijn met het 
verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap”.  Het principe van de 
wederzijdse exclusiviteit bestaat er aldus in dat een gemeente ervoor opteert om voor de levering 
van een dienst, zoals omschreven in artikel 3 van de statuten, inzonderheid voor de uitvoering van 
gemeentelijke natuuropdrachten, uitsluitend een beroep te doen op de diensten van IGO en dit voor 
een welomschreven periode dewelke echter de duur van zes jaar niet mag overschrijden.  Het staat 
de gemeente hierbij echter volledig vrij om deze dienst zelf verder uit te voeren. De gemeente kan 
aldus kiezen om voor de betrokken dienst een beroep te doen op IGO, dan wel om deze dienst zelf 
uit te oefenen, doch ziet hierbij wel af van de mogelijkheid om de dienst, gedurende de looptijd van 
de exclusiviteit, te laten uitvoeren door derden;  
 
Gelet op het voordeel van de exclusiviteit tot mogelijkheid tot vrijstelling van BTW op de door de 
personeelsleden van IGO geleverde prestaties (naar analogie met de theorie van de 
beheersoverdracht). Aldus zouden op de door de personeelsleden van IGO in het kader van de 
uitvoering voor de gemeente geleverde prestaties, geen BTW worden aangerekend;  
 
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 28 september 2015 waarin de verlenging met 1 jaar 
van de exclusiviteit van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 in het kader van een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en Igo, werd 
bekracht tot 31 december 2016; 
 
Gelet op het kostendelend principe waarbij zal worden gewerkt met een open boekhouding; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake het uitvoeren van natuuracties door 
Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen, conform de bepalingen van de hernieuwde 
statuten van IGO van 20 december 2013 goed te keuren. 
 
art. 2 
De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 in het kader van een Dienst van 
Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie van de Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen (INL-ploegen), tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten en IGO , als 
zijnde een overeenkomst in het kader van de wederzijdse exclusieve dienstverlening, met één jaar te 
bekrachtigen. De verlengde samenwerkingsovereenkomst wordt uitgevoerd in het stelsel van de 
wederzijdse exclusieve dienstverlening. 
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art. 3 
De verlenging van de wederzijdse exclusieve dienstverlening inzake natuurwerkzaamheden zoals 
bepaald in het samenwerkingsovereenkomst 2014 - 2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de 
gemeenten en IGO Leuven te laten aanvangen op 1 januari 2017 en te laten eindigen op 31 
december 2017. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering en bekendmaking van dit 
besluit en een afschrift van deze beslissing tot het toekennen van een exclusief recht tot 
dienstverlening over te maken aan de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO. 
 
10. Voormalige pastorie Schiplaken - randvoorwaarden verkoop 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet zegt het spijtig te vinden dat de gemeente haar patrimonium 
verkoopt terwijl de 100.000,00 EUR waarvan sprake in het besluit beter aan herstel hadden besteed 
geworden. De voorzitter antwoordt dat hierover al vroeger werd gediscussieerd en dat dit debat niet 
wordt heropend. 
 
Overwegende dat de gemeente eigenaar is van de voormalige pastorie van Schiplaken, gelegen aan 
de Bieststraat 225, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie C, nr. 129R; 
 
Gelet op het meerjarenplan 2014 - 2019 waarin de verkoop van deze voormalige pastorie is 
opgenomen; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 januari 2016 met 
betrekking tot het opstarten van de procedure voor de verkoop van de voormalige pastorie; 
 
Overwegende dat de procedure voor deze verkoop effectief via Fednet vzw werd opgestart; 
 
Gelet op de brief van de heer Hughes Terlinden van 21 april 2016 waarin hij wijst op de inhoud van 
de schenkingsakte van 9 juni 1898 verleden voor notaris August Scheyven te Brussel, met name de 
clausule dat de schenking van een perceel grond aan de gemeente Hever plaatsvond onder de 
volgende lasten en voorwaarden: 

• de schenking werd gedaan voor openbaar nut 
• het perceel werd geschonken onder de last dat zij ten eeuwigen titel zou dienen voor het 

oprichten van de kerk, van het kerkhof en van de pastorij van de parochie van Schiplaken 
• een oppervlakte van maximum 200 m² zou bestemd worden om gratis en ten eeuwigen titel 

in het  kerkhof van de parochie van Schiplaken te dienen voor de grafkelder van de schenker 
en zijn familie 

• de gemeente Hever moet gratis en ten eeuwigen titel aan de kerkfabriek van Schiplaken de 
nodige grond afstaan die nodig is voor het oprichten van de kerk. 

 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 mei 2016 waarmee aan 
Fednet vzw, die door de gemeente belast is met de verkoop van de woning, de opdracht werd 
gegeven de verkoopsprocedure tijdelijk op te schorten en in overleg te treden met de familie 
Terlinden; 
 
Gelet op het voorstel van de familie Terlinden, geformuleerd in de brief van 25 augustus 2016 
ondertekend door erenotaris Guillaume Roberti de Winghe en notaris Laurent de Vuyst;  het voorstel 
houdt in om te verzaken aan de last die rust op de gemeente Hever om gratis en ten eeuwigen titel 
een perceel ter beschikking te stellen van de kerkfabriek van Schiplaken mits vervulling van volgende 
voorwaarden: een som van 100.000,00 EUR van de verkoopprijs bij de ondertekening van de 
authentieke akte af te houden en te storten op een rekening van de Vrije Basisschool “De Bosuiltjes”, 
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rekening waarover enkel beschikt zal kunnen worden met de handtekening van één lid van de 
familiale vereniging Terlinden en met als bestemming: het financieren van duurzame projecten voor 
de school. 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om dit voorstel te aanvaarden;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het voorstel van de familie Terlinden, geformuleerd in de brief van 25 augustus 2016 ondertekend 
door erenotaris Guillaume Roberti de Winghe en notaris Laurent de Vuyst te aanvaarden. Het 
voorstel houdt in om te verzaken aan de last die rust op de gemeente Hever om gratis en ten 
eeuwigen titel een perceel ter beschikking te stellen van de kerkfabriek van Schiplaken mits 
vervulling van volgende voorwaarden: een som van 100.000,00 EUR van de verkoopprijs bij de 
ondertekening van de authentieke akte  af te houden en te storten op een rekening van de Vrije 
Basisschool  “De Bosuiltjes”, rekening waarover enkel beschikt zal kunnen worden met de 
handtekening van één lid van de familiale vereniging Terlinden en met als bestemming: het 
financieren van duurzame projecten voor de school. 
 
art. 2 
De familie Terlinden via het kantoor van de notarissen Guillaume Roberti de Winghe en Laurent de 
Vuyst in kennis te stellen van dit besluit. 
 
11. Vaststelling sluitingsdagen gemeentediensten ingevolge wettelijke feestdagen die in 2017 op 

een zaterdag of een zondag vallen 
Gelet op de rechtspositieregeling, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 24 november 2008 
en latere wijzigingen;  
 
Overwegende dat in 2017 volgende feestdagen op een zaterdag of een zondag vallen: 
• zondag 1 januari 2017; 
• zaterdag 11 november 2017; 
 
Gelet op artikel 232 § 2 van de rechtspositieregeling dat bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks 
bepaalt op welke wijze feestdagen die samenvallen met een zaterdag of een zondag worden 
gecompenseerd; 
 
Overwegende dat voor de sporthalmedewerkers een afzonderlijke regeling noodzakelijk is vermits zij 
in een rollend uurrooster worden tewerkgesteld; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 8 augustus 2017; 
 
Gelet op het protocol van akkoord van de representatieve vakorganisaties van 12 augustus 2017; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
De feestdagen die in 2017 op een zaterdag of een zondag vallen te verplaatsen naar volgende 
vervangdagen waarop de gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn: 
• zondag 1 januari 2017 wordt vervangen door vrijdag 26 mei 2017; 
• zaterdag 11 november 2017 wordt vervangen door maandag 14 augustus 2017. 
 
art. 2  
Voor werknemers die op deze compensatiedag niet werken omwille van een deeltijds of rollend 
uurrooster, de compensatiedag vast te stellen op de eerstvolgende activiteitsdag na deze 
compensatiedag.  
 
12. Beginselverklaring neutraliteit gesubsidiëerd officieel onderwijs 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de artikelen 6 en 6bis van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van 
de onderwijswetgeving; 
 
Gelet op de artikelen3, 42° en 62 van het Decreet Basisonderwijs van 25 februari 1997; 
 
Gelet op het verzoek van OVSG vzw in zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring 
neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net; 
 
Overwegende dat de algemene vergadering van OVSG vzw op donderdag 9 juni 2016 de 
beginselverklaring neutraliteit heeft goedgekeurd. Ook de algemene vergadering van VVSG vzw heeft 
zich hierbij aangesloten; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk onderwijs een openbare dienst is die moet beantwoorden aan de 
principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog 
duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring is als bijlage 
toegevoegd bij dit besluit, evenals een toelichting die de beweegredenen uitlegt en de wettelijke 
basis meegeeft; 
 
Overwegende dat de beginselverklaring de principes bevat van wat neutraliteit betekent in een 
school, een academie of een centrum van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs; 
 
Overwegende dat het formuleren van een lokaal gedragen pedagogisch, artistiek of agogisch project 
tot de autonomie van het schoolbestuur behoort. De beginselverklaring vormt daarbij de 
gemeenschappelijke noemer voor het hele stedelijk en gemeentelijk onderwijs, waaronder de lokale 
projecten een plek vinden; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur door de goedkeuring het engagement aangaat om het eigen 
pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in 
overeenstemming te brengen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
De beginselverklaring neutraliteit van het gemeentelijk onderwijs, als volgt goed te keuren: 
 

Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs 
 
Het onderwijs van steden en gemeenten is een openbare dienst en moet per definitie beantwoorden 
aan de principes van neutraliteit. 
Deze principes worden vastgelegd in een lokaal pedagogisch, agogisch of artistiek project, in het 
schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ook voor de onderwijspraktijk (keuze van leerplannen en 
leermethodes) zijn ze richtinggevend. 
Schoolbesturen, schoolteams, cursisten, leerlingen en ouders stemmen hiermee in en dragen de 
neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs mee uit. 
 
Wettelijk kader 
Open voor iedereen 
Volgens artikel 6bis van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 zijn de scholen, centra en academies 
toegankelijk voor iedereen die van hun aanbod wil genieten. Dit artikel bepaalt dat een officiële 
school 'een open karakter heeft door open te staan voor alle leerlingen, ongeacht de ideologische, 
filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de leerlingen'. 
 
Belgische Grondwet en Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind 
Scholen, centra en academies respecteren in hun werking de internationaalrechtelijke en 
grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind. 
 
Democratisch burgerschap versterken 
Scholen, centra en academies respecteren de principes van de democratische rechtstaat en 
versterken deze door hun aanbod, door de manier waarop ze zichzelf organiseren, door een 
participatieve cultuur te stimuleren en door zelf model te staan voor een democratische 
samenleving. 
 
Actief pluralisme 
Verbondenheid stimuleren 
Scholen, centra en academies gaan uit van de gemeenschappelijke waarden, overtuigingen, 
aspiraties ... die mensen met elkaar delen, over en door alle mogelijke verschillen heen. 
Tegelijk spreken ze hun verwachtingen hieromtrent uit tegenover leerlingen, ouders en cursisten. Ze 
maken in hun curriculum plaats voor gemeenschappelijke waarden. Door hun aanpak stimuleren ze 
de verbondenheid tussen mensen in hun eigen leer- en leefgemeenschap en in de samenleving. 
 
Diversiteit erkennen en respecteren 
Scholen, centra en academies erkennen en respecteren de diversiteit bij hun leerlingen en cursisten 
op het vlak van filosofische, levensbeschouwelijke en religieuze overtuiging, sociale, etnische en 
talige achtergrond, nationaliteit, huidskleur, gender en seksuele voorkeur. Tegelijk stellen ze duidelijk 
de verwachting dat leerlingen, ouders en cursisten de aanwezige verschillen eveneens respecteren, 
dat ze bereid zijn te luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor andere opvattingen. 
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Diversiteit als meerwaarde benutten 
Voor het realiseren van hun doelen vertrekken scholen, centra en academies van de meerwaarde die 
diversiteit biedt. Als dat mogelijk en relevant is, spelen ze in op de verschillen tussen leerlingen en 
cursisten door hun aanpak en door het aanbieden van inhoud (curriculum). Ze doen dat onder meer 
door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren. 
 
Lokaal verankerd, open en op de wereld en op de toekomst 
Lokale verankering 
Scholen, centra en academies zijn sterk verweven met de lokale overheid en omgeving. Ze gaan 
actief op zoek naar samenwerking met andere scholen, buurtbewoners, (groot-)ouders, socio-
economische partners of andere partners uit de wijk-, sport-, welzijns-, jeugd- en cultuursector. 
 
Wereldburgerschap 
Scholen, centra en academies zijn niet alleen verankerd in de lokale gemeenschap, maat ze staan ook 
open voor een wereld gekenmerkt door globalisering en internationalisering. 
 
Duurzaamheid (ecologisch en toekomstgericht) 
Scholen, centra en academies erkennen de noodzaak om met het oog op de toekomst ecologisch 
duurzame (en gezonde) keuzes te maken en ze vertalen deze overtuiging in aanbod en in hun manier 
van werken. 
 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3  
Een afschrift van dit besluit over te maken aan OVSG vzw, Ravesteingalerij 3 b7, 1000 Brussel. 
 
13. Schoolreglement inclusief infobrochure gemeentelijke basisschool 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende 
overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) 
goedgekeurd op 28 september 2015 aan actualisatie toe is; 
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Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen 
worden opgenomen in de infobrochure; 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en 
Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2015 wordt opgeheven. 
 
art. 2 
Het schoolreglement wordt als volgt goedgekeurd: 
 

Schoolreglement schooljaar 2016-2017 
 
Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1 
Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de 
school/het schoolbestuur anderzijds. 
 
Artikel 2 
De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de 
school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde. 
Het schoolreglement wordt door de school voorafgaand aan elke inschrijving van de leerling 
schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de ouders dit wensen 
(schoolwebsite, e-mail, …) ter beschikking gesteld. Bij elke wijziging van het schoolreglement 
informeert de school de ouders schriftelijk of via elektronische drager en met toelichting, indien de 
ouders dit wensen. De ouders verklaren zich opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met 
de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 
31 augustus van het lopende schooljaar. De ouders kunnen aan school ook een papieren versie van 
het schoolreglement vragen. 
 
Artikel 3 
Dit schoolreglement eerbiedigt de internationaalrechtelijke en grondwettelijke beginselen inzake de 
rechten van de mens en van het kind in het bijzonder. 
 
Artikel 4 
Voor de toepassing van dit schoolreglement wordt verstaan onder: 
1° Aangetekend: met aangetekende brief of tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs. 
2° Extra-murosactiviteiten: activiteiten van één of méér schooldagen die plaatsvinden buiten de 

schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
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3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 
verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een 
bepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
5° Regelmatige leerling: 

voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af; 
is slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 
ziekenhuisschool (type 5); 
is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij gewettigde afwezigheid of 
wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig beschouwd). 

6° Toelatingsvoorwaarden: 
Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half 
jaar oud zijn.  
Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het 
basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdagen:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart.  
Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn 
geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig zijn geweest. 
Als de kleuter geen 220 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad 
zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs 
De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na de 
eerste schooldag van september of de inschrijving. 
Uitzonderingen: 
- Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste 

op 31 december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van 
het CLB en na toelating van de klassenraad. Het beslissingsrecht van de ouders vervalt 
hier. 

- De beslissing en motivatie wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk 10 schooldagen na  
de eerste schooldag van september of de inschrijving. 

- Voor zij-instromers van 7 jaar of ouder gelden de bovenstaande voorwaarden niet.  
7° Leerlingengroep: een aantal leerlingen dat samen voor een bepaalde periode eenzelfde 

opvoedings- of onderwijsactiviteit volgt. 
8° Ouders: de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de   

minderjarige onder hun bewaring hebben. 
9° Pedagogisch project: het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat door een 

schoolbestuur voor een school en haar werking wordt bepaald. 
10° School: het pedagogisch geheel, waar onderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding 

staat van de directeur. 
11° Schoolbestuur: de inrichtende macht die verantwoordelijk is voor de school van de gemeente, 

nl. de gemeenteraad. Inzake daden van dagelijks beheer is het college van burgemeester en 
schepenen bevoegd. 

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en eventueel personen 
van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 
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13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die 
vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

14° Schooldag: een dag waarop leerlinggebonden activiteiten georganiseerd zijn, met uitzondering 
van zaterdag, zondag en de schoolvakanties. 

 
Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 
 
Artikel 5 
§ 1  Oudercontacten 

De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf 
kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. De ouder(s) woont 
(wonen) de oudercontacten bij. 
De concrete data staan op de schoolwebsite en worden meegedeeld per e-mail. 

§ 2 Voldoende aanwezigheid 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 

§ 3 Deelnemen aan individuele begeleiding 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood 
aan hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover 
afspraken met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de 
school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak 
genomen zijn. 

§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren. Ouders ondersteunen de 
initiatieven en de maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun 
kind(eren) weg te werken. 

 
Hoofdstuk 3 Sponsoring 
 
Artikel 6 
§ 1 De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van 

ontwikkelingsdoelen met de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het 
schoolbestuur ter beschikking worden gesteld. 

§ 2 Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindtermgebonden onderwijskosten te beperken, 
kan de school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 

§ 3 Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot 
doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van 
facultatieve activiteiten en na overleg in de schoolraad. 

§ 4 De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een 
gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis 
prestatie of een prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde 
natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. 

§ 5 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 

doelstellingen van de school; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
§ 6 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke 

ondersteuning door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
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Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 
 
Artikel 7 
§ 1 Kosteloos 

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Het schoolbestuur vraagt 
geen bijdrage voor onderwijs- gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te 
realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. De school biedt volgende materialen gratis 
ter beschikking, maar ze blijven eigendom van de school.  

Lijst met materialen Voorbeelden 

bewegingsmateriaal ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, 
… 

constructiemateriaal 
 

karton, hout, hechtingen, gereedschap, 
katrollen, tandwielen, bouwdozen, … 

handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, 
fotokopieën, software 

 

ICT-materiaal computers inclusief internet, tv, radio, 
telefoon,… 

informatiebronnen 
 

(verklarend) woordenboek, (kinder)krant, 
jeugdencyclopedie, documentatiecentrum, 
cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, … 

kinderliteratuur 
 

prentenboeken, (voor)leesboeken,  
kinderromans, poëzie, strips, … 

knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

leer- en ontwikkelingsmateriaal spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, 
denkspellen, materiaal voor socio-
emotionele ontwikkeling, … 

meetmateriaal lat, graadboog, geodriehoek, tekendriehoek, 
klok (analoog en digitaal), thermometer, 
weegschaal, … 

multimediamateriaal 
 

allerlei audiovisuele toestellen, fototoestel, 
dvd-speler, … 

muziekinstrumenten trommels, fluiten, … 

planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

schrijfgerief potlood, pen, … 

tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

atlas, globe, kaarten, kompas, passer, tweetalige 
alfabetische woordenlijst, zakrekenmachine  

 

§ 2 Scherpe maximumfactuur 
Het schoolbestuur kan echter een beperkte bijdrage vragen voor kosten die ze maakt om de 
eindtermen en de ontwikkelingsdoelen te verlevendigen. Dit gebeurt steeds na overleg met de 
schoolraad. 
Het gaat over volgende bijdragen : 
- de toegangsprijs voor het zwembad, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 

toegangsprijs door de Vlaamse Gemeenschap wordt gedragen; 
- de toegangsprijs bij pedagogisch-didactische uitstappen; 
- de deelnamekosten bij eendaagse extra-murosactiviteiten; 
- de vervoerskosten bij pedagogisch-didactische uitstappen, eendaagse extra-

murosactiviteiten en zwemmen, met uitzondering van de leerlingengroep waarvoor de 
vervoerkosten naar het zwembad door de Vlaamse Gemeenschap worden gedragen; 

- de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
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- de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 
- ….. 
- Maximumbijdrage per schooljaar : 
- kleuters: 45 EUR 
- leerling lager onderwijs : 85 EUR 
- De school vraagt een bijdrage voor: (voorbeelden 2015-2016) 
- Deelname sportactiviteiten zoals Rollebolle, Kronkeldiedoe, Doe-aan-sport-beurs, …: ± 3 

EUR 
- Musea en culturele workshops:  ± 8EUR  
- Leeruitstappen: diverse deelnameprijzen al naargelang de bestemming tussen ± 5 EUR en 17 

EUR  
§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 

Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 
Deze bijdrage mag maximaal 420 EUR bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager 
onderwijs. 

§ 4 Bijdrageregeling 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 
deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Stichting Vlaamse Schoolsport); 
buitenschoolse opvang; 
maaltijden; 
nieuwjaarsbrieven; 
klasfoto’s; 
steunacties; 
….. 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze 
materialen/diensten niet in haar activiteiten en lessen. 

§ 5 Basisuitrusting 
De basisuitrusting valt ten laste van de ouders (bijv. boekentas, pennenzak, zwemgerief, 
fluovestje, fietshelm, brooddoos, drinkbus, turnzakje,…) 

§ 6 Betalingen 
 
De betalingen gebeuren per overschrijving. 
 
Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 
 
Artikel 8  
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten 
de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze 
deel uitmaken van het leerprogramma. 
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten 
van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze 
leerlingen voorziet de school een aangepast programma.  
Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
 
Hoofdstuk 6 Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie  en schoolloopbaan  
 
Artikel 9 Huiswerk 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Zie ook apart document Huiswerkbeleid. 

http://www.gbsboortmeerbeek.be/pedagogisch/huiswerk%20/t%20_blank
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Artikel 10 Agenda 
In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift (schoolagenda). 
In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda, waarin de taken en lessen van de 
leerlingen genoteerd worden evenals eventuele mededelingen. 
 
Artikel 11 Evaluatie en rapport  
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt 
ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar. Het rapport kan door de ouders eveneens 
geraadpleegd worden op ‘Schoolware’ (een beveiligde website die toegankelijk is voor ouders). 
 
Artikel 12 Schoolloopbaan  
§ 1 Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de 

leerling de eindbeslissing inzake: 
- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de 

adviezen van de klassenraad en van het CLB;  
- een jaar langer in het kleuteronderwijs, na kennisname en toelichting bij de adviezen 

van  de klassenraad en het CLB; 
het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies 
van de klassenraad en advies van het CLB.  

§ 2 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het 
beslissingsrecht van de ouders. 

§ 3 In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of 
versnellen van de leerling.  

 
Hoofdstuk 7 Afwezigheden en te laat komen  
 
Artikel 13 Afwezigheden 
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk 
voor een vlotte schoolloopbaan. 
 
§ 1 Kleuteronderwijs 

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters. Afwezigheden worden per e-
mail, telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de school. 
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de 
regels van het lager onderwijs. 

§ 2 Lager onderwijs 
1° Afwezigheid wegens ziekte: 

a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (voor 
maximum drie opeenvolgende kalenderdagen). Dit kan hoogstens vier maal per 
schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de 
klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 

b) een medisch attest: 
 als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte 

hebben ingediend;  
bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. 
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2° Afwezigheid van rechtswege: 
Bij een afwezigheid van rechtswege bezorgen de ouders aan de school een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van 
de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke 
einddatum. 
Het gaat om volgende gevallen: 
- het bijwonen van een familieraad; 
- het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die 

onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de 
leerling; 

- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere 

jeugdzorg en de jeugdbescherming; 
- de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht; 
- het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende 

levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling; 
- het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van 

een vereniging als topsportbelofte aan sportieve manifestaties. Maximaal 10 al dan 
niet gespreide halve schooldagen per schooljaar.  

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de 
school een ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt 
de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de 
vermoedelijke einddatum. 

4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, 
kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om 
de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande 
de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een 
overeenkomst tussen de school en de ouders. 

5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits 
toestemming van de directie: 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes 
lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de 
betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum 

van de Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 

6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende 

maximaal 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.  
 Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier 

dat minstens de volgende elementen bevat: 
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden 

moet plaatsvinden;  
- een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur  

van de revalidatie blijken; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en 

de ouders; 
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- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de 
behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 

 Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig 
advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  

b) de afwezigheid gedurende maximaal 150 minuten per week, verplaatsing 
inbegrepen voor de behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële 
diagnose. 

 Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier 
dat ten minste de volgende elementen bevat:  
- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden 

moet plaatsvinden; 
- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de 

ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de 

revalidatieverstrekker. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van 
elk schooljaar een evaluatieverslag;  

- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd 
moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake 
in punt 3). 

 In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in 
overleg met de klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 
minuten voor leerplichtige kleuters uitgebreid worden tot 200 minuten, 
verplaatsing inbegrepen.  

7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting:: 
Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve 
uitsluiting en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar 
is, is een gewettigde afwezigheid. 

§ 3 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven 
onder § 2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. 
Ook afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -
attesten, geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, 
worden als problematische afwezigheden beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf meer dan tien halve schooldagen problematische 
afwezigheden heeft de school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet 
begeleiding voor de betrokken leerling, in samenwerking met de school. 

 
Artikel 14 Te laat komen 
§ 1 Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo 

spoedig mogelijk naar de klasgroep. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun 
kind gecontacteerd door de directie/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 

§ 2 In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school 
voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 

 
Hoofdstuk 8 Schending van de leefregels, 

preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting. 

 
Artikel 15 Leefregels 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
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Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
§ 1 Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 

gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 
 
§ 2 Deze maatregelen kunnen zijn: 

- een mondelinge opmerking; 
- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; of een mededeling via e-mail. 
- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 
- … 

 Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling. Deze maatregelen kunnen worden genomen door de 
directeur of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht. 

§ 3 Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 
- Een gesprek tussen de directeur of zorgcoördinator en de betrokken leerling. Hiervan 

wordt melding gemaakt per e-mail of in de schoolagenda. De ouders ondertekenen voor 
gezien; 

- De groepsleraar en/of de directeur / zorgcoördinator nemen contact op met de ouders 
en bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. 
Het verslag wordt door de ouders ondertekend voor gezien; 

- Preventieve schorsing : 
Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een 
leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om 
de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is. 
De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en 
activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur kan, mits motivering aan 
de ouders, beslissen om die periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende 
schooldagen te verlengen indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen 
die eerste periode kan worden afgerond. De preventieve schorsing kan onmiddellijk 
uitwerking hebben en de school stelt de ouders in kennis van de preventieve schorsing. 
De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert 
waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel 
begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 

 Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of 
medeleerlingen opnieuw mogelijk wordt. 

 Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de zorgcoördinator, de directeur en de 
klasleerkracht. Het wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de 
ouders het begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 

 Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 

§ 5 Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 
 
Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
§ 1 Het onbehoorlijk  gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk 

maken. 
§ 2 Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 

- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
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- de school materiële schade toebrengt. 
§ 3 Tuchtmaatregelen zijn: 

- Tijdelijke uitsluiting 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 
onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat 
de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien 
opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag 
volgen. Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit. De school voorziet 
opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet 
haalbaar is. 

- Definitieve uitsluiting 
De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager 
onderwijs definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt 
dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in 
een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 
september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving. 
In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling 
de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De school voorziet opvang 
voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is. 

§ 4 Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld. 
§ 5 Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het 

huidige, vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 
 
Artikel 18 Tuchtprocedure 
§ 1 De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 
§ 2 De directeur volgt daarbij volgende procedure: 

1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van 
de intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met 
een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

2° de intentie tot een tuchtmaatregel wordt na bijeenkomst van de klassenraad 
aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de drie schooldagen. De school verwijst in 
de kennisgeving naar de mogelijkheid tot inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van 
het advies van de klassenraad, na afspraak. 

 De ouders hebben het recht om te worden gehoord, eventueel bijgestaan door een 
vertrouwenspersoon. Dit gesprek moet uiterlijk vijf schooldagen na ontvangst van de 
kennisgeving plaatsvinden. 

3° De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten. 
4° De genomen beslissing van de directeur wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen de drie 

schooldagen aangetekend  aan de ouders bezorgd. In dit aangetekend schrijven wordt 
de mogelijkheid vermeld tot het instellen van het beroep, alsook de bepalingen uit het 
schoolreglement die hier betrekking op hebben. 

 
Artikel 19 Tuchtdossier 
Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
Artikel 20 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
§ 1 Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een 

beroepsprocedure instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  
 Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend 

ingediend worden bij het schoolbestuur. 
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 Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken. 

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3 De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne leden en een delegatie van externe 

leden en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van 
burgemeester en schepenen. 

§ 4 De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden 
aangeduid. 

§ 5 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 
overschreden; 

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 
schoolreglement; 

2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  

§ 6 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, 
binnen de drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. 

§ 7 Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege 
nietig. 

§ 8 Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 
Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs 
 
Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 
Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van 
de klassenraad. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of 
na een beroepsprocedure. 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier 
blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in 
voldoende mate heeft bereikt. 
 
Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van 
gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie. 
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een 
overleg vragen met de directeur en de zorgcoördinator. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot 
een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. Dit 
overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijke verslag van gemaakt worden. In 
dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 
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Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te 
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.  
Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door 
het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. 
 
Artikel 23 Beroepsprocedure 
§ 1 Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en 

kunnen een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 
23. Dit beroep moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 

 Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  

§ 2 Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3 De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
 De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
§ 4 Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 

1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 
a) de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is 

overschreden; 
b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het 

schoolreglement; 
2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  

§ 5 Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, 
gebracht, uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 

§ 6 De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 

 
Artikel 24 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  
 
Artikel 25 
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook 
niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 
 
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis  
 
Artikel 26 
§ 1 Het onderwijs aan huis is kosteloos. 
§ 2 Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is 

dan vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beide, indien volgende voorwaarden gelijktijdig zijn vervuld: 
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- de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens 
ziekte of ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 

- de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de 
directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling de school niet kan bezoeken en dat 
het toch onderwijs mag volgen;  

- de afstand tussen de school en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten 
hoogste tien kilometer. 

§ 3 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie 
van beide gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek aanvraagformulier. Bij de 
aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 
- dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; 
- de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 
- dat het kind de school niet kan bezoeken, maar toch onderwijs aan huis mag volgen. 
- Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist 

met de verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling 
minstens 6 maanden zal duren. 

§ 4 Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de 
aanvraag en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van 
de afwezigheid van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken, het 
synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden . 

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 
combinatie van beiden mogelijk telkens het kind negen halve dagen (hoeven niet aan te 
sluiten) afwezig was. 

 
§ 5 Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, 

vergezeld van een medisch attest, indienen bij de directeur. 
 Bij chronisch zieke leerlingen hoeft er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd 

worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 
§ 6 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een 

combinatie van beide de school hervatten, maar binnen een termijn van 3 maanden opnieuw 
afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan huis, synchroon 
internetonderwijs of een combinatie van beide. Wel moet het onderwijs aan huis opnieuw 
worden aangevraagd volgens de procedure beschreven in §3, 2e en 3e punt. 

§ 7 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
 
Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  
 
Artikel 27 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1°  de ouders; 
2°  het personeel; 
3°  eventueel de lokale gemeenschap. 
 
Artikel 28 
In onze school worden de leden van de oudergeleding van de schoolraad aangeduid door de 
oudervereniging. 
 
Artikel 29 
In onze school wordt de leerlingenraad via verkiezingen in de drie hoogste leerlingengroepen 
samengesteld. 
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Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 
 
Artikel 30 
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden 
noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan 
van de leerling. 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet 
in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het college van 
burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan 
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 
Artikel 31 
Meedelen van leerlingengegevens aan derden 
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling. 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 
1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 
Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten 
niet verzetten. 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 
 
Artikel 32 
Afbeeldingen van personen 
Voor de publicatie van zowel geposeerde (gerichte) als niet-geposeerde, spontane afbeeldingen van 
leerlingen wordt aan de ouders expliciet een schriftelijke toestemming gevraagd. 
 
Hoofdstuk 13 Algemeen rookverbod 
 
Artikel 33 
Het is verboden te roken binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten. Het is verboden te roken tijdens extramuros-
activiteiten. 
Bij overtreding van deze bepaling  
- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit 

schoolreglement; 
- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te 

verlaten. 
 
art.3 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. 
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art. 4 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord. 
 
14. Schoolvrije dagen schooljaar 2016 - 2017 gemeentelijke basisschool 
Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks de twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) en 
de vakanties voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 
 
Overwegende dat buiten de twee vrije dagen (vier halve dagen) alle vakanties wettelijk vastgelegd 
zijn; 
 
Overwegende het voorstel van het schoolhoofd; 
 
Overwegende dat van de vastgestelde principes niet wordt afgeweken; 
 
Gelet op de wetten van het basisonderwijs en de onderrichtingen ter zake; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het ‘Decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs’; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

De eigen vrije dagen van het schooljaar 2016 - 2017 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast 
te leggen: 

• vrijdag 23 december 2016 (namiddag) 
• woensdag 24 mei 2017 (voormiddag) 
• dinsdag 6 juni 2017 (hele dag) 

 
15. Aanpassing reglement subsidiëring noord-zuidwerking 
Overwegende dat het gemeentebestuur wenst bij te dragen tot een sterkere sensibilisering rond de 
noord-zuidproblematiek; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2010 met betrekking tot het reglement 
op de subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 juni 2015 met betrekking tot de oprichting van de 
noord-zuidraad en de goedkeuring van de statuten van deze adviesraad; 
 
Gelet op de evaluatie van het bestaande reglement op de subsidiëring van 
ontwikkelingssamenwerking door de noord-zuidraad; 
 
Overwegende dat uit deze evaluatie is gebleken dat een aanpassing van dit reglement wenselijk is; 
 
Gelet op het ontwerp van een aangepast reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking; 
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Gelet op het positieve advies van de noord-zuidraad van 8 augustus 2016; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 22 november 2010 met betrekking tot het reglement op de 
subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking goed te keuren waarvan de 
tekst als volgt luidt: 
 

Reglement voor de subsidiëring van de noord-zuidwerking 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kan het college van 
burgemeester en schepenen een subsidie toekennen voor 

• projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking; 
• initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de 

ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken 

• inleefreizen 
 
Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de ingediende aanvragen en kent de 
subsidie toe volgens de in dit reglement bepaalde criteria. De Noord-Zuid raad adviseert het college 
van Burgemeester en Schepenen bij de besteding van het gemeentelijk budget voor 
ontwikkelingssamenwerking en in het bijzonder over :  
• de verdeelsleutel projecten / sensibilisering / inleefreizen 
• de projectaanvragen.    
 
Artikel 2 
De initiatieven waarvoor een projectsubsidie wordt aangevraagd, moeten voldoen aan volgende 
criteria: 

• Het project wordt georganiseerd in een land dat voorkomt op de lijst I van het Development 
Assistance Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt. 

• Rechtstreeks en op korte termijn duurzaam bijdragen aan  een verbetering van de 
levensomstandigheden van de doelgroep 

• De initiatiefnemers van het project moeten in de aanvraag aangeven op welke manier zij 
over het project in Boortmeerbeek zullen communiceren. 

• De projectindiener moet jaarlijks in de gemeente minimum één activiteit organiseren die de 
bekendmaking van het project of fondsenwerving voor het project tot doel heeft of actief 
deelnemen aan een initiatief van de gemeente. 
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Artikel 3 
Initiatieven die tot doel hebben de bevolking te sensibiliseren voor de 
ontwikkelingssamenwerkingsproblematiek of fondsenwerving organiseren om projecten in het kader 
van ontwikkelingssamenwerking mogelijk te maken, komen in aanmerking voor subsidiëring indien 
aan volgende voorwaarden is voldaan: 

• zich richten tot een doelpubliek in de gemeente Boortmeerbeek. 
• de georganiseerde activiteit moet als voornaamste doelstelling hebben het publiek te 

informeren en te sensibiliseren rond de Noord-Zuid-problematiek in het algemeen of 
informatie verschaffen over één of een groep van specifieke ontwikkelings-
samenwerkingsprojecten. 

 
Artikel 4 
Inleefreizen kunnen voor subsidie in aanmerking komen, mits aan volgende criteria wordt voldaan:  

• Het hoofddoel van de inleefreis bestaat uit het bezoeken van activiteiten in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking in een land dat voorkomt op de lijst I van het Development 
Assistance Committee (DAC) van de OESO die jaarlijks wordt opgemaakt.   

• De bezochte initiatieven bevestigen expliciet hun akkoord met het ontvangen van de 
reiziger(s) en engageren zich tot een gedegen lokale omkadering.  

• De aanvragers moeten in de aanvraag aangeven op welke manier de reis zal bijdragen tot de 
sensibilisering van de bevolking van Boortmeerbeek met betrekking tot de Noord-Zuid-
problematiek. 

• De aanvrager(s) moet(en) in de gemeente minimum één activiteit organiseren die de 
bekendmaking van het project of fondsenwerving voor het project tot doel heeft of actief 
deelnemen aan een initiatief van de gemeente. 

• De subsidie bedraagt 50% van de totale reiskosten, met een maximum van 500 euro.   
• De reis en het verblijf ter plaatse wordt ondernomen geheel op risico van de reizigers.  De 

subsidiëring leidt in geen geval tot enige verantwoordelijkheid van de gemeente of de noord-
zuid raad met betrekking tot de reis en het verblijf ter plaatse.    

• De aanvrager(s) zullen worden uitgenodigd om nadien hun ervaring over de inleefreis toe te 
lichten  op een vergadering van de Noord-Zuidraad . 

 
Artikel 5 
Subsidies kunnen enkel worden toegekend aan natuurlijke personen, feitelijke verenigingen en 
verenigingen zonder winstoogmerk die zich inzetten voor internationale 
ontwikkelingssamenwerking. 
 
Artikel 6 
Subsidieaanvragen moeten ingediend bij het college die ze ter advies voorgelegd aan de Noord-
Zuidraad die ze met advies overmaakt aan het college van burgemeester en schepenen. 
Aanvragen voor projecten en voor acties gericht op de sensibilisering en  moeten jaarlijks voor 15 
september worden ingediend  
Aanvragen voor inleefreizen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld in 
volgorde van ontvangst.   
 
 
art. 3 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017. 
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Raadslid Bert Meulemans verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet 
de zitting. 

16. Centraal Kerkbestuur - jaarrekening 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek van 27 juni 2016; 
 
Overwegende dat alle bijlagen werden bijgevoegd; 
 
Overwegende dat in het administratief onderzoek geen opmerkingen werden gemaakt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van de rekening dienstjaar 2015 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
exploitatiebudget: 

• ontvangsten 2.550,00 EUR 

• uitgaven 1.792,59 EUR 
• saldo 757,41 EUR 

 
art. 2  
Deze voorgelegde rekening gunstig te adviseren. 
 
17. Centraal Kerkbestuur - budget 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek van 27 juni 2016 met betrekking 
tot de goedkeuring van het budget 2017; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
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Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget 2017 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek waarbij 
vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
Financiële middelen op 1 januari 2017 1.000,00 
Exploitatie ontvangsten 750,00 
Exploitatie uitgaven    760,00 
Financiële middelen op 31 december 2017 990,00 

 
art. 2 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
18. Kerkfabriek St.-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek van 25 mei 
2017 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 33.870,00 

-uitgaven 60.286,00 
-saldo -26.416,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo -26.416,00 
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-overschot exploitatie 2015 1.546,04 
-exploitatietoelage 24.869,96 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 24.869,96 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven 0,00 
-saldo 0,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2015 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
19. Kerkfabriek St.-Antonius Abt Boortmeerbeek - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 25 mei 
2016 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017; 
 
Overwegende dat hierdoor een wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019 noodzakelijk is; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 25 mei 
2016 met betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente rekening te 
houden met het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek. 
 
20. Kerkfabriek O.L.Vrouw Hever - budget 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek O.L.Vrouw Hever van 17 mei 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek O.L.Vrouw Hever waarbij 
vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 9.845,00 

-uitgaven 124.630,00 
-saldo -114.785,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo -114.785,00 
-overschot exploitatie 2015 22.349,80 
-exploitatietoelage 92.435,20 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 92.435,20 EUR 
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investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven 0,00 
-saldo 0,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2015 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
21. Kerkfabriek O.L. Vrouw Hever - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hever van 17 mei 2016 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017; 
 
Overwegende dat hierdoor een wijziging van het meerjarenplan 2014 - 2019 noodzakelijk is; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hever van 17 mei 2016 met 
betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van het budget 2017 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hever; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hever goed te keuren. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente rekening te 
houden met het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Hever. 
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22. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2017 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 juni 2007 met 
betrekking tot de meerjarenplanning van de kerkfabrieken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 12 juni 2016 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2017 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
-Ontvangsten 7.160,00 

-uitgaven 69.005,00 
-saldo -61.845,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo -61.845,00 
-overschot exploitatie 2015 21.778,48 
-exploitatietoelage 40.066,52 
-saldo 0,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 40.066,52 EUR 
 
investeringsbudget: 
-ontvangsten 0,00 
-uitgaven 0,00 
-saldo 0,00 
-overboekingen 0,00 
-saldo 0,00 
-overschot exploitatie 2015 2.000,00 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
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art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
23. AGB - rekening dienstjaar 2015 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek van 
14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2015 - 
2019 en de beleidsnota en financiële nota (budget) 2016; 
 
Gelet op het verslag van de commissaris van 29 augustus 2016 aan de raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2015; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2015 door de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 26 september 2016; 
 
Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De rekening van het dienstjaar 2015 goed te keuren met volgend resultaat op kasbasis:  

 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 8.938 475 475 

 A. Uitgaven 76.052 83.036 83.036 

 B. Ontvangsten 84.991 83.510 83.510 

II. Investeringsbudget (B-A) 0 0 0 

 A. Uitgaven 24.698 420.000 420.000 

 B. Ontvangsten 24.698 420.000 420.000 

III. Andere (B-A) -27.582 0 0 

 A. Uitgaven 27.582 0 0 

 1. Aflossing financiële schulden 27.582 0 0 

 2. Toegestane leningen 0 0 0 

 3. Overige transacties 0 0 0 

 B. Ontvangsten 0 0 0 

 1. Op te nemen leningen en leasings 0 0 0 

 2. Terugvordering van toegestane 
leningen en prefinancieringsleningen 

0 0 0 

 3. Schenkingen, andere dan 
opgenomen onder deel I en II 

0 0 0 

 4. Overige transacties 0 0 0 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  -18.644 475 475 
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De resultatenrekening kan als volgt samenvattend worden weergegeven : 

Samenvattende resultatenrekening 31-12-2015 31-12-2014 

Bedrijfsopbrengsten 
Bedrijfskosten 

84.988,75 
-143.707,60 

74.553,21 
-145.979,45 

Bedrijfsresultaat -58.718,85 -71.426,24 

Financiële opbrengsten 
Financiële kosten 

73.155,40 
-15,23 

79.075,52 
-5,00 

Financieel resultaat 73.140,17 79.070,52 

Uitzonderlijke opbrengsten 
Uitzonderlijke kosten 

0,00 
0,00 

470,26 
-150,24 

Uitzonderlijk resultaat 0,00 320,02 

   

Resultaat van het boekjaar voor belasting 14.421,32 7.964,30 

   

Belasting op het resultaat -4.964,52 -0,00 

   

Resultaat van het boekjaar na belastingen 9.456,80 7.964,30 

 
art.2 
Te bepalen dat gemeente Boortmeerbeek aan het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek 
bijgevolg geen tussenkomst in het verlies voor het boekjaar 2015 zal betalen. 
 
art.3 
Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 
 

Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
24. OCMW - jaarrekening 2015 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 30 juni 2016 betreffende de 
vaststelling van de jaarrekening 2015; 
 
Gelet op artikel 174 § 2 van het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
De rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2015 
gunstig te adviseren. 
 
art. 2   
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
over te maken. 
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25. Budgetwijziging 2016 nr. 2bis 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2016 nr. 2 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur per e-mail overgemaakt op 22 
augustus 2016; 
 
Overwegende dat als gevolg van deze opmerkingen de budgetwijziging 2016 nr. 2 moet worden 
aangepast; 
 
Overwegende dat deze aanpassing het bijkomend mogelijk maakt rekening te houden met de meest 
actuele gegevens; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam en de verklarende nota met betrekking tot het 
voorontwerp van budgetwijziging 2016 nr. 2bis; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2016; 
 
Overwegende de toelichting door de financieel beheerder; 
 
Overwegende de toelichting door de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 
9 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk 
Bernagie, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en 
Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2016 met betrekking tot de budgetwijziging 2016 nr. 2 
in te trekken. 
 
art. 2 
De budgetwijziging 2016 nr. 2bis goed te keuren. 
 
art. 3  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
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26. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Gelet op de omzendbrief BB2015/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 10 juli 2015 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur per e-mail overgemaakt op 22 
augustus 2016; 
 
Overwegende dat als gevolg van deze opmerkingen het meerjarenplan 2014 - 2019 moet worden 
aangepast; 
 
Overwegende dat deze aanpassing het bijkomend mogelijk maakt rekening te houden met de meest 
actuele gegevens; 
 
Gelet op het advies van het managementteam en de verklarende nota met betrekking tot het 
voorontwerp van budgetwijziging 2016 nr. 2bis; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 5 september 2016; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Audrey Bogaerts, Steven Van 
Loock, Kristel Andries en Marc Usewils. 
5 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, Francine 
De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van het 
aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 in te trekken. 
 
art. 2 
Het opnieuw aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 goed te keuren. 
 
art. 3 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
Na de toelichting door de financieel beheerder en schepen Hans De Locht over de budgetwijziging en 
de meerjarenplanning geeft de financieel beheerder uitleg over de verdere opvolging van het 
zogenaamde Optima-dossier waarbij de gemeente dreigt haar belegging te verliezen. Samen met de 
andere getroffen gemeenten en VVSG worden de nodige administratieve stappen gezet om de 
rechten van de gemeente te vrijwaren. Daarnaast wordt actie gevoerd naar de diverse fora waarop 
deze zaak ter discussie staat. Actueel worden veel vragen gesteld bij de rol van de Nationale Bank 
dewelke geen enkele waarschuwing aan de gemeenten gaf, maar blijkbaar wel maatregelen nam of 
in het vooruitzicht stelde. De werkzaamheden van het gerecht en de parlementaire 
onderzoekscommissie worden afgewacht. De voorzitter spreekt namens de gemeenteraad zijn 
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waardering uit voor het werk dat de financieel beheerder al die jaren op dit vlak heeft gedaan. Dat de 
gemeente een behoorlijke reserve heeft, dankt ze onder meer aan zijn goed beheer. De Optima-
kwestie is in deze een ongeluk inherent aan de mogelijkheden die de gemeenten de laatste jaren op 
de financiële markten moeten gebruiken. 
Raadslid Rudy Renders verwijst naar het negatief advies van de Nationale Bank over Optima en 
benadrukt dat de 100.000,00 EUR waarborg n iet voor de gemeente zal gelden. Raadslid Dirk 
Bernagie stelt vooraf niemand iets te willen verwijten, maar ziet toch dat het noodzakelijk geweest 
zou zijn dat bij de tekenen die zich voordeden er alarmlichtjes over het risico zouden zijn gaan 
branden. Vanuit legistiek standpunt is het inderdaad de bevoegdheid en de beslissing van één 
persoon en dus op dat vlak kan niets worden verweten. De raadsleden die zich voorheen bij N-VA 
situeerden hebben volgens hem steeds zich onthouden bij stemmingen over de rekeningen waarin de 
rapporteringsinformatie opgenomen was. Op vraag van het raadslid licht de financieel beheerder toe 
dat er momenteel geen beleggingen bij ETHIAS zijn omdat deze bank gewoonweg niet meer bestaat 
en dat alle beleggingen verplicht 100% kapitaalswaarborging moeten hebben. 
Raadslid Steven Van Loock vraagt zich af of de gemeenteraad niet reglementerend kan optreden om 
de financieel beheerder van deze taak te ontslaan, waarop raadslid Bert Meulemans oppert dat het 
wel haalbaar is een overzicht van de beleggingen en hun risico’s, bijvoorbeeld gekoppeld aan de 
rating van de betrokken banken aan de raadsleden te bezorgen. Op die manier is er een gezamenlijke 
controle mogelijk die risico’s vermindert. 
De voorzitter sluit het debat met de afspraak dat dergelijk overzicht zal worden gemaakt en dat tot 
uur van de uitspraak de weergave in het budget behouden blijft. 
 
27. Nominatieve subsidie Primus Classic 2016 
Raadslid Steven Van Loock vraagt waarom pas nu deze nominatieve toelage kan worden gestemd, 
waarop de voorzitter beaamt dat dit beter vroeger zou gebeuren. 
 
Overwegende dat op 17 september 2016 door de Wielervrienden Kampenhout de 6e Primus Classic 
werd georganiseerd; 
 
Overwegende dat deze inrichting een bijzondere financiële inspanning van de organisatoren vereist; 
 
Overwegende dat deze inrichting bijdraagt tot het prestige van de gemeente in de regio, prestige dat 
bijdraagt tot de socio-economische en culturele uitstraling van de gemeente; 
 
Overwegende dat de nodige fondsen ten belope van 7.500,00 EUR voorzien zijn op het 
exploitatiebudget 2016 op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 ; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Een nominatieve subsidie ten belope van 7.500,00 EUR toe te kennen aan de Wielervrienden 
Kampenhout voor de organisatie van de Primus Classic op 17 september 2016 en het bedrag 
betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 van het 
exploitatiebudget 2016. 
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art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
28. Eandis Assets - mandatering algemene vergadering in buitengewone zitting 3 oktober 2016 
De raadsleden nemen kennis van de actua rond de instap van een Chinees bedrijf in EANDIS en op 
voorstel van de voorzitter zal de gemeenteraad zich uitspreken over het voorstel om namens 
Boortmeerbeek tegen te stemmen op de bijzondere algemene vergadering. 
 
Raadslid Bert Meulemans zegt akkoord te kunnen gaan met een neen-standpunt, maar wijst wel op 
de consequenties. Als er geen inbreng is van deze private partner dan zullen de gemeenten moeten 
bijdragen, wat al eerder voorgesteld werd. De situatie zoals ze zich nu begint af te spelen zou 
gevolgen kunnen hebben voor de rating van de gemeenten en zal een belangrijk risico voor de 
investeringen betekenen. 
 
De voorzitter wijst op de evolutie in het denken in parlementaire middens en meent dat als anderen 
het niet weten, hoe zou de gemeenteraad hier het dan kunnen weten. Schepen Hans De Locht sluit 
aan met de bedenking dat toch iemand zal moeten investeren en dat de gemeente via Finilek al 
inspanningen deed. Waarop raadslid Bert Meulemans betreurt dat er veel uitspraken zonder 
rechtsgrond door nationale politici worden gedaan. 
 
De gemeente is voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas als deelnemer van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken bij de fusieoperatie in 'Eandis Assets' waartoe de 
algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas in 
december 2015 hebben beslist; 
 
De gemeente werd per aangetekende brief van 30 juni 2016 opgeroepen om deel te nemen aan de 
algemene vergaderingen in buitengewone zitting van Iverlek en Eandis Assets die op 3 oktober 2016 
plaatshebben in de Ghelamco Arena (GreenDistrict), Ottergemsesteenweg Zuid 808 te 9000 Gent; 
 
Op korte termijn dienen zich binnen het distributienetbeheer nieuwe en omvangrijke investeringen 
aan, zoals de ombouw van laag- naar hoogcalorisch gas, slimme meters, e.d.; 
 
Omdat de pogingen om via de gemeenten bijkomend eigen vermogen aan te trekken ver onder de 
verwachtingen bleven, werd Eandis genoodzaakt om te zoeken naar een nieuwe private partner die 
bereid is om voor lange termijn te participeren binnen Eandis Assets; 
 
Na screening medio 2015 van de markt naar mogelijke valabele kandidaat-private partners en een 
selectieprocedure, waarbij 23 partijen een reële interesse betoonden en vijf ervan op 5 februari 2016 
een concreet niet-bindend bod uitbrachten, werd de vennootschap 'State Grid Europe Limited' 
(SGEL) door de raad van bestuur als beste kandidaat weerhouden. Deze nieuwe aandeelhouder 
verwerft door zijn definitief bod van 830.000.000,00 EUR een kapitaalparticipatie van 14% binnen 
Eandis Assets ten bedrage van 211.600.000,00 EUR . Ten opzichte van de huidige netto-actiefwaarde 
van 484.413.396,90 EUR  wordt aldus een meerwaarde geboden van 345.586.603,09 EUR of 71,3 %. 
Van deze meerwaarde behoort 86 % aan de gemeenten. Vanaf het 9de jaar neemt het aandeel van 
de private partner in de meerwaarde toe met 1% per jaar dat hij verder deelneemt; 
 
SGEL verwerft 211.600.000,00 EUR  in het kapitaal vertegenwoordigd door 17.444.458 aandelen B1 
en ontvangt een aandeel in de winst dat overeenstemt met zijn kapitaalbezit binnen Eandis Assets; 
 
Dit gaat gepaard met een aantal statutenwijzigingen, zoals toegelicht in de toelichtende nota, die 
onder meer volgende thema's omvatten: 
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- afspraken omtrent het respecteren van de 'ontvlechtingsregels', het mogelijk 
aandeelhouderschap via een 'groepsvennootschap' en inzake 'bijzondere governance rechten'; 

- introductie van nieuwe aandelencategorieën B1 en B2; 
- modaliteiten en procedure met betrekking tot de overdracht van deze aandelen; 
- nadere regeling inzake het doorvoeren van kapitaalverhogingen; 
- omschrijving van de geldelijke inbreng van de private partner (deels 'kapitaal' ten bedrage van 

211.600.000,00 EUR  en deels 'uitgiftepremie' ten bedrage van 618.400.000,00 EUR, waarvan 
345.600.000,00 EUR  als 'commerciële premie'); 

- samenstelling en werking van de raad van bestuur (o.a. 3 bijkomende bestuurders voor de 
private partner en bescherming van de minderheidsrechten inzake 'bijzondere 
bestuursbeslissingen'); 

- beperking van de stemrechten van de private partner en de financieringsverenigingen in de 
algemene vergadering (plafond 20% min één stem); 

- verdagingsrecht van de private partner in de algemene vergadering (voor 'bijzondere 
beleidsbeslissingen'); 

- geherformuleerde winstverdeling (basismodaliteiten onveranderd) rekening houdend met de 
nieuwe deelnemerscategorieën; 

- afspraken bij het beëindigen van de samenwerking inzake het aandeel in de 'commerciële 
premie; 

 
Overeenkomstig artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking 
van 6 juli 2001, zoals gewijzigd op 18 januari 2013, moet de gemeenteraad zijn goedkeuring hechten 
aan de agendapunten van de algemene vergadering en eveneens op expliciete wijze aan het voorstel 
van statutenwijzigingen. De gemeenteraad moet tevens het mandaat van de vertegenwoordiger vast 
stellen; 
 
Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepenen; 
 
Overwegende dat het college voorstelt om geen goedkeuring te geven aan de toetreding van SGEL bij 
Eandis, en dus de agenda voor de Algemene Vergadering op 3 oktober niet goed te keuren op de 
gemeenteraad, met volgende argumenten: 
- de nutsinfrastructuur is van strategisch belang en blijft best volledig in overheidshanden, wat 

blijkt uit de actuele informatie die voor iedereen beschikbaar komt en blijkbaar deze uren door 
de Staatsveiligheid wordt bevestigd 

- met SGEL komt een nieuwe private partner in de plaats van Elektrabel, wat tegen het 
oorspronkelijk principe is. Alternatieven werden te weinig onderzocht. 

- de risico´s voor de gemeente zijn niet goed in te schatten 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1.  
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek op 3 oktober 2016: 
- Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 
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- Statutaire benoemingen 
- Statutaire mededelingen. 
 
art. 2  
Geen goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Eandis Assets op 3 oktober 2016: 
1. Aanvaarding van toetreding van een BI deelnemer (onder voorbehoud van effectieve intrede) 
2. Voorstel van wijziging van de statuten en bijlagen 
3. Bepaling van de inwerkingtreding van de statutenwijziging 
4. Machtiging tot coördinatie van de statuten en bijlagen met aanpassing van het register van de 

deelnemers  
5. Verlenen van machtiging aan de heer Nick Vandevelde en/of de heer José Verbiese en/of 

mevrouw Sofie Arickx om de beslissing genomen in voorgaande agendapunten bij authentieke 
akte te doen vaststellen en de statuten dienovereenkomstig aan te passen 

6. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 
samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2017 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2017 

7. Statutaire benoemingen 
8. Statutaire mededelingen 
onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en fusieoperaties 
waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, 
Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 
 
art. 3.  
Geen goedkeuring te hechten aan de voorgestelde toetreding van de vennootschap 'State Grid 
Europe Limited' als 'B1 deelnemer' tot de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets, aan de 
toetredings- en deelnemersovereenkomst, en aan de overeenkomstige statutenwijzigingen binnen 
Eandis Assets, onder de opschortende voorwaarde van de effectieve realisatie van de splitsings- en 
fusieoperaties waarover beslist werd door de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, 
Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas van december 2015. 
 
art. 4.  
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergaderingen van de 
opdrachthoudende verenigingen Iverlek en Eandis Assets op 3 oktober 2016, op te dragen het 
stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1, 2 en 3 van deze raadsbeslissing. 
 
art. 5  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
29. Eandis Assets - Iverlek  - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering in buitengewone 

zitting van 3 oktober 2016 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de dienstverlenende vereniging Iverlek; 
 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elekticiteit en/of gas als 
deelnemer van de opdrachthoudende vereniging Iverlek betrokken is bij de fusieoperatie in "Eandis 
Assets" waartoe de algemene vergaderingen van Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek 
en Sibelgas in december 2015 hebben beslist; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 30 juni 2016 werd opgeroepen deel te 
nemen aan de algemene vergadering in buitengewone zitting  van  Eandis Assets op 3 oktober 2016;  
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Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een algemene vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke algemene vergadering;  
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Volmachtdrager: raadslid Audrey Bogaerts met 18 ja, 1 neen en 2 blanco 
Plaatsvervanger: schepen Remi Serranne met 12 ja, 1 neen en 4 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Raadslid Audrey Bogaerts aan te duiden als volmachtdrager en schepen Remi Serrane als 
plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente om deel te nemen aan de algemene vergadering 
in buitengewone zitting van Eandis Assets op 3 oktober 2016.  
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
30. Kennisname verslag cultuurraad 15 februari 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 15 februari 2016.  
 
31. Kennisname verslag milieuadviesraad 2 mei 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 22 mei 2016. 
 
32. Kennisname verslag jeugdraad 3 mei 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 3 mei 2016. 
 
33. Kennisname verslag seniorenraad 24 mei 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 24 mei 2016. 
 
34. Kennisname verslag sportraad 6 juni 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 6 juni 2016. 
 
 
Besloten zitting 
 
35. Samenstelling GECORO 
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 10 september 2001 betreffende de oprichting van de 
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 betreffende de vaststelling van de 
maatschappelijke geledingen die moeten worden opgeroepen om kandidaten in de GECORO af te 
vaardigen; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de samenstelling 
van de GECORO; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 waarmee het besluit van de 
gemeenteraad van 7 oktober 2013 met betrekking tot de samenstelling van de GECORO werd 
ingetrokken en een nieuwe oproep tot kandidaat-leden werd gelanceerd; 
 
Overwegende dat de bevolking en de maatschappelijke geledingen de gelegenheid hebben gekregen 
om hun kandidatuur voor lidmaatschap aan de GECORO te melden; 
 
Overwegende dat de bevolking en de maatschappelijke geledingen werden opgeroepen om hun 
kandidatuur voor lidmaatschap aan de GECORO te melden; 
 
Overwegende dat volgende kandidaturen werden ontvangen: 
voor de maatschappelijke geledingen: 

• economische actoren: Kelly De Punder (UNIZO) - vervanger: Danielle De Brabander; 
• sociale organisaties: Kristel Mommaerts (ACV) – Johan Neefs (plaatsvervanger); 
• lokaal verenigingsleven: Jan Derua (Landelijke Gilde) – Herman De Vadder (plaatsvervanger); 
• natuur en milieu:  

⁰ Roger Swinnen (WBE) 
⁰ Eddy Van Bouwel (Natuurpunt) - Frans Dhaenens/Steven D'Hondt (plaatsvervanger); 

als deskundigen vrouwelijk: 
• Françoise Verbist-Bogaerts; 
• Carla Verraes; 
• Ann Sleyp 

als deskundigen mannelijk: 
• Willy De Prins; 
• Bart Schrijvers; 
• Willy Stroobants;  
• Herman Van Bever; 
• Peter Vanderborght; 

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

 
economische actoren:  
Kelly De Punder (UNIZO - effectief lid)  
Danielle De Brabanter (plaatsvervanger); 

Ja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 

Neen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Ongeldig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

sociale organisaties:  
Kristel Mommaerts (ACV - effectief lid) 
Johan Neefs (plaatsvervanger); 

lokaal verenigingsleven:  
Jan Derua (Landelijke Gilde - effectief lid) 
Herman De Vadder (plaatsvervanger) 

natuur en milieu:  
Roger Swinnen (WBE - effectief lid) 
Eddy van Bouwel (Natuurpunt - effectief lid) 
Frans Dhaenens/Steven D'Hondt (plaatsvervanger) 
 



- 52 - 

 

Deskundigen (vrouwelijk):  
• Françoise Verbist-Bogaerts (effectief lid)  
• Carla Verraes (effectief lid) 
• Ann Sleyp (effectief lid) 

Deskundigen (mannelijk): 
• Willy Deprins (effectief lid)  
• Bart Schrijvers (effectief lid)  
• Willy Stroobants (effectief lid) 
• Herman Van Bever (effectief lid) 
• Peter Vanderborght (effectief lid)  

 
Overwegende dat de gemeenteraad een voorzitter en een secretaris moet aanstellen; 
Overwegende dat de heer Willy Stroobants zich kandidaat heeft gesteld voor de functie van 
voorzitter; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 waarbij de heer Adriaan Pardon werd 
aangesteld als omgevingsambtenaar; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
• voorzitter: Willy Stroobants 17 ja, 2 neen en 1 blanco 
• secretaris (niet-stemgerechtigd): omgevingsambtenaar  

Adriaan Pardon 19 ja en 1 blanco 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
De samenstelling van de GECORO als volgt te bepalen: 
voor de maatschappelijke geledingen: 

• economische actoren: Kelly De Punder (UNIZO - effectief lid) - Danielle De Brabanter 
(plaatsvervanger); 

• sociale organisaties: Kristel Mommaerts (ACV - effectief lid) – Johan Neefs (plaatsvervanger); 
• lokaal verenigingsleven: Jan Derua (Landelijke Gilde - effectief lid) – Herman De Vadder 

(plaatsvervanger) 
• natuur en milieu:  

⁰ Roger Swinnen (WBE - effectief lid) 
⁰ Eddy van Bouwel (Natuurpunt - effectief lid) - Frans Dhaenens/Steven D'Hondt 

(plaatsvervanger) 
 
als deskundigen:  

• Willy Deprins (effectief lid)  
• Bart Schrijvers (effectief lid)  
• Willy Stroobants (effectief lid); 
• Herman Van Bever (effectief lid) 
• Peter Vanderborght (effectief lid)  
• Françoise Verbist-Bogaerts (effectief lid)  
• Carla Verraes (effectief lid). 
• Ann Sleyp (effectief lid) 
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art. 2  
De heer Willy Stroobants aan te stellen als voorzitter van de GECORO. 
 
art. 3  
De omgevingsambtenaar, de heer Adriaan Pardon, aan te stellen als secretaris van de GECORO. 
 
art. 4  
Dit besluit voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 
 
Openbare zitting 
 
36. Goedkeuring verkoopakte en mandatering verkoop perceel grond aan Breevast nv 
Gelet op het besluit van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant van 17 januari 2013 met 
betrekking tot de goedkeuring van het RUP Mouterijsite; 
Overwegende dat het project op de mouterijsite voorziet in de aanleg van ondergrondse 
parkeergelegenheden; 
 
Overwegende dat het voor de projectontwikkelaar noodzakelijk is om te kunnen beschikken over het 
perceel grond, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, deel van nummer 
0305LP0000 , met een oppervlakte van 2a 55 ca, zoals aangeduid op bijgevoegd plan, opgemaakt 
door beëdigd landmeter Intop; 
 
Overwegende dat dit perceel eigendom is van de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Overwegende dat na aanleg van de parkeergelegenheden dit perceel terug aan de gemeente 
Boortmeerbeek zal worden overgedragen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2015 met betrekking tot de principiële 
goedkeuring voor de verkoop van een perceel grond op de mouterijsite aan Breevast Development 
nv; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de verkoop door de gemeente Boortmeerbeek aan Breevast 
Development Belgium, met zetel Jan Van Rijswijcklaan 162 bus 11 te 2020 Antwerpen van een 
perceel grond, gelegen Dorpplaats 1, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie A, 
deel van nummer 0305LP0000 met een oppervlakte volgens meting van tweehonderd vijfenvijftig 
vierkante meter (255m²) voor een bedrag van 1,00 EUR. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
 
 
Mondelinge vragen 
 
 
Raadslid Bert Meulemans vraagt wat de visie is van het college van burgemeester en schepenen over 
bedrijven die zonder toestemming grachten overwelven en verharding aanbrengen in groenzones. 
Volgens het raadslid schuilt de essentie in de vaststelling dat sommige bedrijven alles aan hun laars 
lappen. De opvolging wordt geapprecieerd, maar wellicht zal worden geregulariseerd. 
 
De voorzitter antwoordt dat de bedoelde werken met een PV en stakingsbevel werden opgevolgd 
zodat nu de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur de zaak opvolgt. Het college van 
burgemeester en schepenen zelf voorziet in een totaalstudie over de afwateringsproblematiek in de 
Schrans. Het betrokken bedrijf diende inderdaad een regularisatieaanvraag in. Alhoewel niet mocht 
wat uitgevoerd werd, moet de totale problematiek van de afwatering van de Schrans niet herleid 
worden tot deze gracht en moe geweten zijn dat de bouwheer bijzondere ondergrondse 
investeringen deed om de bufferingscapaciteit te maximaliseren. 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt, ondanks het feit dat hij zich goed heeft geamuseerd op de 
optredens afgelopen zaterdag, waarom tijdens deze optredens het publiek –mannen en vrouwen- zich 
tegen de gevel van het gemeentehuis moesten plaatsen om te plassen. De lokale horeca zou er niet 
blij mee zijn. 
 
Schepen Karin Derua antwoordt dat dit alles op het college van burgemeester en schepenen werd 
besproken en dat het oorspronkelijk altijd de bedoeling was om door te verwijzen naar het sanitair 
van de horeca zodat het publiek ook deze etablissementen zou bezoeken. Volgend jaar zal evenwel 
in een eigen sanitair worden voorzien aangezien de horeca niet meewerkte. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt waarom de harmonieën en niet de jeugd de tap tijdens de optredens 
verzorgde. 
 
Schepen Karin Derua antwoordt dat de jeugd gevraagd werd, maar niet wenste mee te werken. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt, verwijzend naar het grote succes van de rommelmarkt, waarom er 
geen deelnamegeld aan deelnemers van buiten de gemeente wordt gevraagd. 
 
Schepen Karin Derua antwoordt dat er niet mag worden gediscrimineerd tussen inwoners en niet-
inwoners en de voorzitter stelt dat het een mininiem probleem is zodat men best niets verandert wat 
goed draait. 
 
De voorzitter vraagt zich af wat de waarde is van partijfolders die foute informatie bevatten en 
verder niets dan insinuaties vermelden. Het is spijtig dat goed bedoelde initiatieven worden 
afgebroken.  Hij legt vervolgens de juiste werking en bedoeling van de roze afvalzakken uit en geeft al 
wat toelichting bij de mogelijke paarse zak die eraan komt en de ervaringen van de proefprojecten. 
De bedoelde folder geeft geen blijk van dat men weet over wat men spreekt. 
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Raadslid Rudy Renders antwoordt met de vraag wat de bedoeling is van de reuzegrote parkings aan 
het station waarop wel een camion zou kunne parkeren en of het niet mogelijk is aan pand 
Wespelaarsebaan 22 het parkeren anders in te richten om een vlotter doorgang mogelijk te maken. 
 
Raadslid Bert Meulemans antwoordt dat men de toestand best zo laat en de voorzitter zegt dat men 
moet weten wat men wil. Deze parkings voor mindervaliden zijn bedoeld om hen het openbaar 
vervoer te kunnen laten gebruiken en niet zozeer om naar de naastgelegen herberg te gaan. 
 
De voorzitter sluit het debat met raadslid Rudy Renders een gelukkige verjaardag te wensen. 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
De gemeentesecretaris 
 
 
 
Johan Smits 

De voorzitter 
 
 

 
Michel Baert 

 
 


