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Openbare zitting 
 
1. Goedkeuring notulen 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 16 januari 2017 goed. 
 
2. Aanpassing marktreglement 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2007 met betrekking tot het 
gemeentelijk marktreglement; 
 
Overwegende dat dit reglement moet worden aangepast aan de actuele noden; 
 
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006,  meer 
bepaald de artikelen 8 tot en met 10, 
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Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van 
ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, 
 
Gelet op artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en 
organisatie van ambulante activiteiten voor wat betreft manifestaties ter bevordering van de lokale 
handel of het lokale gemeenschapsleven; 
 
Gelet op artikel 8 §1 van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen dat bepaalt dat de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement, 
 
Gelet op artikel 8 §1 van de wet van 25 juni 1993 en latere wijzigingen dat bepaalt dat de organisatie 
van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en 
kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement 
 
Gelet op artikel 42 van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat het tot bevoegdheid van de 
gemeenteraad hoort om gemeentelijke reglementen vast te stellen;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 24 september 2007 met betrekking tot het gemeentelijk 
marktreglement in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast marktreglement goed te keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar 
domein  
 
HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten 
 
Afdeling 1 - Gegevens van openbare markten 
 

1. wekelijkse algemene markt in Boortmeerbeek: elke donderdag van 13 u tot 18 u; 
2. jaarmarkt op Pinkstermaandag van 8 u tot 14 u; 
3. rommelmarkt: op 15 augustus van 8 u tot 16 u; 

 
Deze markten worden georganiseerd op volgende plaatsen: 
1. wekelijkse algemene markt: Dorpplaats; 
2. jaarmarkt in Boortmeerbeek: Wespelaarsebaan, Dorpsstraat, Dorpplaats en Hanswijkstraat; 
3. rommelmarkt: Wespelaarsebaan, Dorpsstraat, Dorpplaats, Hanswijkstraat, Vosweg, 

Brouwersstraat, Pastorijstraat, Beringstraat. 
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De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe 
om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de 
ligging, de grootte en het gebruik bepalen. 
 
Afdeling 2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen 
 
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

• de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 
houders van een ‘machtiging als werkgever’; 

• rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door 
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 
vennootschap die houder is van de ‘machtiging als werkgever’. 

 
De standplaatsen kunnen occasioneel ook worden toegewezen aan de verantwoordelijken van 
verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van 
voornoemd KB van 24 september 2006 . 
 
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming 
beperkt tot één. 
 
Afdeling 3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen  
 
De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen: 

hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen); 
hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen). 

Bij de standplaatsen die per abonnement worden toegewezen, wordt voorrang gegeven aan de 
standwerkers tot 5 % van het totaal aantal standplaatsen op de markt.  
 
Afdeling 4 - Toewijzingsregels losse plaatsen  
 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de 
markt. 
Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan 
worden uitgemaakt, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. De houder van de 
machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 
 
Diegene die de standplaats krijgt toegewezen, betaalt de vergoeding aan de marktleider of 
concessionaris tegen afgifte van een ontvangstbewijs.  
 
Afdeling 5 - Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 
 
Artikel 5.1. - Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement  
Wanneer een standplaats die per abonnement wordt toegewezen, vrijkomt, zal deze vacature 
bekend worden gemaakt door publicatie van een kennisgeving (cf.  bijlage). Deze kennisgeving zal 
gebeuren  via de gemeentelijke website (www.boortmeerbeek.be) en via de lokale pers. 
De kandidaturen kunnen worden ingediend na een melding van vacature of op elk ander tijdstip. 
De kandidaturen worden ingediend volgens de voorschriften van artikel 30 §1, tweede lid van het KB 
van 24 september 2006 en binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature (cf.. 
bijlage). Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet aanvaard.  
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Artikel 5.2. - Register van de kandidaturen  
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst chronologisch bijgehouden in een register. 
Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds worden geraadpleegd.  
 
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur. 
Om de drie  jaar zullen kandidaten opgenomen in het register de vraag krijgen om hun kandidatuur 
te bevestigen en dus in het register opgenomen te blijven. 
 
Artikel 5.3. - Volgorde van toekenning van de standplaatsen  
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning 
ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register: 
 
rekening houdend met de eventuele specialisatie: 

• aan standwerkers voor zover ze 5 % van het totaal aantal standplaatsen niet bereiken 
• en dan volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën): 

a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen; 
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 
c)de externe kandidaten. 

• en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en 
specialisatie, 

• en tenslotte volgens datum.  
 
Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd worden 
ingediend, wordt als volgt voorrang gegeven : 

• voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager 
die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; wanneer de anciënniteit 
niet kan worden vergeleken, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

• voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting. 
 
Artikel 5.4. - Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen 
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager : 

• bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs; 
• of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs; 
• of bij elektronische post  met ontvangstbewijs. 

 
Artikel 5.5. - Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement  
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke per abonnement toegewezen standplaats 
vermeld staat: 

• de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst  de 
standplaats werd toegekend; 

• in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats 
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

• het ondernemingsnummer; 
• de producten en/of diensten die te koop worden aangeboden; 
• in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker; 
• de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht; 
• indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit; 
• de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is; 
• desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 
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Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit 
register steeds worden geraadpleegd.  
 
Afdeling 6 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op openbare markt  
 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, moet zich identificeren 
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien 
hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de 
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  
 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; 

2. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; 

en indien de onderneming niet in België is gelegen, het land en de gemeente waar deze zich 
bevindt; 

4. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 

 
Afdeling 7 - Duur abonnement   
 
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 36 maanden.  
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de 
aanvrager (cfr. artikel 8 en 9 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij 
aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van onderhavig 
marktreglement  
 
Afdeling 8 - Opschorting abonnement  
 
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van 
tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen: 

• door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 
• door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond. 

 
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte wordt gebracht van de 
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de 
activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug. 
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst 
voortkomen.  
 
Gedurende de periode van opschorting kan  de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 
 
Afdeling 9 - Afstand van het abonnement 
 
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement 

• bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 
• bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 
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• indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen 
vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

• op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen 
 
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent 
kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de 
houder was. 
 
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend 
volgens één van de vermelde modaliteiten: 

• bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 
• overhandiging tegen ontvangstbewijs 
• op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs 

 
Afdeling 10 - Schorsing en opzegging van abonnement 
 
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken 
worden in volgende gevallen: 

• bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding; 
• bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of 

tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen; 
• bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden 

bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement; 
• wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement; 
• bij overtreding van de bestaande politie- en milieureglementen nadat de houder van het 

abonnement door de marktleider werd aangemaand zich in regel te stellen. 
 
De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.  
 
Afdeling 11 - Vooropzeg vanuit de gemeente  
 
Wanneer de manifestatie of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een 
termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van één jaar.  Deze 
personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. 
artikel 5.3). 
 
Afdeling 12 - seizoensgebonden ambulante activiteiten 
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteit  die betrekking heeft op producten 
of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar worden 
verkocht. 
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden 
geschorst gedurende de periode van non-activiteit. 
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse 
standplaatsen.  
 
Artikel 12.1 Maandelijkse markt in Hever: elke eerste maandag van de maand van 13 u tot 18u;  
 
Artikel 12.2 Kinderspeelgoedmarkt in Boortmeerbeek: op Pinkstermaandag van 8 u tot 14 u; 
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Artikel 12.3 Kerstmarkt in Boortmeerbeek: donderdag voor Kerstmis van 13 u tot 23 u. 
 
(deze markten vallen onder het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening 
en organisatie van ambulante activiteiten, art. 9 betreffende manifestaties ter bevordering van de 
lokale handel of het lokale gemeenschapsleven) 
 
Afdeling 13 - Inname standplaatsen  
 
De standplaatsen op de openbare markt kunnen worden ingenomen door: 
 
A) 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, 

houders van een ‘machtiging als werkgever’, aan wie een standplaats is toegewezen; 
 2. de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de 

standplaats is toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’;  
B) de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd 

toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’ voor de uitoefening van een 
ambulante activiteit voor eigen rekening; 

C) de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie 
de standplaats werd toegewezen, houder van een ‘machtiging als werkgever’ voor de 
uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

D) de standwerker, houder van een ‘machtiging als werkgever’ aan wie het tijdelijk gebruikrecht 
van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36 van 
voornoemd KB van 24 september 2006 alsook aan de standwerker, houder van een 
‘machtiging als aangestelde A en B’ voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor 
rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd toegewezen of 
onderverhuurd;  

E) door de personen die beschikken over een ‘machtiging als aangestelde A’ of een ‘machtiging 
als aangestelde B’, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c) 

F) De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de 
acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006, kunnen een standplaats 
innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze 
innemen buiten de aanwezigheid van deze. 

 
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of 
onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst 
zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie 
de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.  
 
Afdeling 14 - Overdracht standplaats  
 
Artikel 14.1. - De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 
1. wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk persoon 

stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten stopzet. Bij 
stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als bewijs van schrapping 
van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

2. en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante 
activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op elke overgedragen 
standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per 
aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud 
specialisatie of toegelaten wijziging van specialisatie) moet de overnemer over de gepaste 
machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten beschikken). 
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3. De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan één 
standplaatsen beschikken (cfr. art. 2) 

 
Artikel 14.2. In afwijking van 14.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen  

• echtgenoten bij feitelijke scheiding,; 
• echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen; 
• echtgenoten bij echtscheiding; 
• wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning. 

 
op voorwaarde dat: 

• de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de 
vermelde toestand in 14.2; 

• de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 14.1 2° en 3°. 
 
De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. 
Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.  
 
Afdeling 15 - Onderverhuur standwerkers  
 
De standwerkers, die een abonnement voor een standplaats hebben verkregen, kunnen hun tijdelijk 
gebruiksrecht op deze standplaats onderverhuren aan andere standwerkers namelijk:  

• rechtstreeks aan een andere standwerker; 
• via een vereniging om die voor alle standwerkers zonder discriminatie openstaat. 

 
Al naargelang, deelt de standwerker of de vereniging de lijst van standwerkers mee, aan wie het 
tijdelijk gebruiksrecht van de standplaats werd onderverhuurd. 
De prijs van de onderverhuring mag niet hoger zijn dan het deel van de abonnementprijs voor de 
duur van de onderverhuring. 
 
HOOFDSTUK 2 Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare 
markten 
 
Afdeling  16 – toepassingsgebied 
 
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar 
domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit 
voorafgaand aanvragen bij de gemeente. 
 
Afdeling  17 - Voorafgaande machtiging 
 
Artikel 17.1. Aanvraag machtiging  
Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 16 moet voldaan zijn aan de voorwaarden 
vermeld in artikel 2 en moet men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet 
voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het 
Gemeentebestuur Boortmeerbeek, dienst markten, Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek.  
 
Artikel 17.2. Beslissing machtiging  
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld  

• de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen; 
• de plaats; 
• de datum en duur van de verkoop. 
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De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande 
redenen: 

• redenen van openbare orde; 
• redenen van volksgezondheid; 
• bescherming van de consument; 
• activiteit kan het bestaand commercieel aanbod in gevaar brengen. 

 
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve  beslissing aan de 
aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep. 
 
Afdeling 18 - Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen 
 
De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (cfr. supra afd. I, art. 2) en innemen 
van de standplaatsen op de openbare markt (cfr. supra afd. I, art. 13) kunnen standplaatsen op het 
openbaar domein verkrijgen en innemen.  
 
Afdeling 19 - Toewijzingsregels losse standplaatsen  
 
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en 
desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. 
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig worden ingediend, gebeurt de 
toewijzing via loting. 
 
Afdeling 20 - Toewijzingsregels per abonnement  
 
Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten (cf. supra). Voorwaarden inzake melding 
van vacature (cfr. afd. I, art. 5.1. van dit reglement) gelden niet. 
 
Afdeling 21 - Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten  
 
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, moet zich identificeren 
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien 
hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de 
aangestelden aangebracht worden wanneer deze alleen werken.  
 
Het bord bevat volgende vermeldingen: 
1. Hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk 

persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening  of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een 
rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt 
uitgeoefend; 

2. De firmanaam en/of de benaming van de onderneming; 
3. Al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel, 

en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich 
bevindt; 

4. Het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze 
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat). 
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HOOFDSTUK 3 
 
Afdeling 22 - Bevoegdheid marktleider  
 
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een 
ambulante activiteit uitoefenen aantonen, te controleren. 
 
Afdeling 23 - Inwerkingtreden reglement   
 
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de minister van 
Middenstand en treedt in werking op 1 mei 2017. 
 
3. Actieplan PBW 2017 
Overwegende dat het gemeentebestuur als werkgever jaarlijks het actieplan PBW moet vaststellen 
voor haar werknemers; 
 
Overwegende dat het actieplan bijdraagt tot de algemene veiligheid in de arbeidssituatie; 
 
Overwegende het overleg met en het voorstel van de intergemeentelijke interne veiligheidsdienst; 
 
Overwegende dat dit actieplan met de representatieve vakorganisaties moet worden overlegd; 
 
Gelet op de wetgeving over het welzijn op het werk; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, 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 actieplan PBW 2017 principieel als volgt vast te stellen: 

• Veilig werken aan elektrische installaties BA4 - BA5; 
• Procedure controles en beheer van gebouwen, installaties en arbeidsmiddelen; 
• Aanpassing sanitair gemeentelijke basisschool; 
• Aanpassing evacuatieprocedures gemeentelijke gebouwen in functie van nieuwe 

toegangscontrole; 
• Optimalisering productengebruik onderhoud gebouwen; 
• Toepassing KB Brandpreventie op arbeidsplaatsen. 

 
art. 2 
Het actieplan 2017 met de representatieve vakorganisaties te overleggen. 
 
art. 3  
De gemeenschappelijke interne veiligheidsdienst op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 
 
 
 
 



- 11 - 

 

Els Schoeters, raadslid, vervoegt de zitting. 
4. OCMW - budgetwijziging 2016 nr. 2 
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 artikel 150 en 156 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen 
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 november 2015 met 
betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 3 en de goedkeuring van het 
budget van het OCMW dienstjaar 2016; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 nr. 3 en het budget 2016 van het OCMW; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 betreffende de 
goedkeuring van de budgetwijziging 2016 nr. 2; 
  
Overwegende dat de voorgestelde budgetwijziging geen invloed heeft op de gemeentelijke bijdrage 
voor 2016; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2017; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
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, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Kennis te nemen van het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 
betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 2016 nr. 2 van het OCMW. 
 
art. 2  
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken. 
 
5. OCMW - weigering visum financieel beheerder 
Overwegende dat zich op 21 april 2016 een incident voordeed waarbij de wagen van een 
medewerker van de dienst thuiszorg van het OCMW door een cliënt van de dienst werd beschadigd; 
 
Overwegende dat de kostprijs voor de herstelling van het voertuig 427,07 EUR bedroeg; 
 
Overwegende dat de terugbetaling van deze onkosten niet via de verzekering van het OCMW of van 
de cliënt kon worden bekomen; 
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Gelet op het besluit van het Vast Bureau van het OCMW van 16 november 2016 dat bepaalt dat deze 
onkosten door het OCMW aan de medewerker van de dienst thuiszorg moeten worden terugbetaald; 
 
Gelet op het besluit van de financieel beheerder van 25 november 2016 waarmee de financieel 
beheerder met toepassing van de artikelen 92 en 162 § 2 van het decreet van 19 december 2008 en 
latere wijzigingen betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
weigert een visum voor deze uitgave te verlenen; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 waarbij de raad 
voor maatschappelijk welzijn overgaat tot het viseren op eigen verantwoordelijkheid; 
 
Gelet op de aangetekende brief van het OCMW van 11 januari 2017 waarmee het besluit van de raad 
voor maatschappelijk welzijn van 22 december 2016 aan de gemeente wordt overgemaakt; 
 
Gelet op artikel 163 van het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen betreffende de 
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 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, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Geen bezwaar te uiten tegen het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 december 
2016 waarbij de raad voor maatschappelijk welzijn overgaat tot het viseren op eigen 
verantwoordelijkheid van een uitgave van 427,07 EUR voor de terugbetaling van herstellingskosten 
aan de wagen van een van de medewerkers van de dienst thuiszorg van het OCMW.  
 
art. 2 
Het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant in kennis te stellen van dit besluit. 
 
6. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 21 februari 2017 
 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 20 januari 2017 voor de algemene vergadering van 21 
februari 2017 met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey 
Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, 
Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1  
Het bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering 
van 21 februari 2017:  
1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 6 december 2016 
3. Begrotingswijziging 2017: koerierwagen (15.000,00 EUR) en mobiele internetklas 

(Boortmeerbeek: 2.055,65 EUR, Haacht 2.414,33 EUR) 
4. Raad van Bestuur: aanstelling van opvolger voor Nico Bogaerts door de gemeente Haacht 
5. Raad van Bestuur: aanstelling van opvolger voor Nele De Win door de gemeente Haacht 
6. Varia 
 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de 
nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
7. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 21 februari 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 20 januari 2017 voor de algemene vergadering van 21 
februari 2017 met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 18 ja en 2 neen 
- Alex De Coninck   met 19 ja en 1 neen 
- Kristel Andries   met 14 ja, 5 neen en 1 blanco 
- Marie-Ange Henderix  met 19 ja en 1 neen 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 14 ja, 5 neen en 1 blanco 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 19 ja en 1 neen 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 21 februari 2017 , waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Daisy De Neef,  Kristel Andries, Marie-Ange 
Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 21 februari 2017 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
8. Kennisname verslag cultuurraad 7 november 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 7 november 2016. 
 
9. Kennisname verslag seniorenraad 22 november 2016 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 22 november 2016. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Steven Van Loock vraagt om voor buurtweg 41 achter de zogenaamde Planetenwijk na te 
kijken of de afsluiting met poortje en draad met toestemming van de gemeente gebeurde. 
De voorzitter zegt dat dit zal worden nagekeken. 
 
Raadslid Bert Meulemans vraagt de gemeenteraad aandacht te hebben voor de doorlichting die de 
Vrije Basisschool te Schiplaken door een studiebureau heeft laten opmaken over de 
herinrichtingswerken voor de doortocht te Schiplaken en de impact hiervan op de schoolomgeving. 
Wanneer hij naar de conclusies kijkt, ziet het raadslid dat er toch enkele onnauwkeurigheden in de 
metingen geslopen zijn waardoor op zich wel conflicterende punten moeilijk alternatief te benaderen 
zijn op basis van de studie. Toch verdient het aandacht om er zorgvuldig mee om te springen. Ook 
moet het oordeel van de studie genuanceerd worden omdat op geen enkele manier rekening wordt 
gehouden met de initiatieven die zullen volgen voor het gebied achter de school waardoor de latere 
toegang naar achter verschuift en geheel wegvalt langs de Bieststraatzijde. Ook analyseert het 
raadslid de opmerkingen over de “uitwuifzone” voor de kerk. Het gaat om een tijdelijke optie die 
blijkbaar wel goed werkt. Of het langsparkeren onveilig zou zijn, betwijfelt het raadslid. Hij vraagt om 
dit gegeven toch te behouden, desnoods met enkele flankerende maatregelen zoals een tijdelijk 
parkeerverbod. Anders ligt het gegeven van de schoolbus. Veel alternatieven zijn er niet, maar het 
gemelde gevaar zou voorkomen kunnen worden door ofwel het opschuiven van de halte , maar dan 
gepaard gaand met een organisatiewijziging met korte haltetijden voor opstappen of afstappen. 
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Ofwel met het behoud van de huidige plaats, maar dan mits het aanbrengen van een middeneiland 
zodat enerzijds het voorbijsteken niet meer kan en, anderzijds, het oversteken veiliger kan. 
Schepen van openbare werken Annick DeKeyser antwoordt dat het college van burgemeester en 
schepenen heden op dezelfde wijze grondig de studie besproken heeft en ongeveer tot gelijkaardige 
conclusies kwam. Op vrijdag 23 april 2017 zal een afvaardiging van de school en het oudercomité 
worden ontvangen om het ontwerp toe te lichten, maar het ontwerp wordt niet meer aangepast 
aangezien het de voorbije jaren ook met de school geregeld besproken is en aangepast werd.  De 
nutsmaatschappijen zullen volgende week een aanvang nemen met de voorbereidende werken en 
de aannemer is ook zijn werkvoorbereiding gestart. Van zodra dit klaar is, zal de nodige informatie 
nog aan de bevolking worden gegeven zowel via de gewone communicatiekanalen als in een 
infoavond. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet merkt op dat er in het verleden kansen zijn gemist om de 
doortocht anders aan te pakken en het doorgaand verkeer te ontraden, bijvoorbeeld door een 
omleiding te maken in het kader van de verkaveling. Volgens haar zal de uitbouw van een parking 
achter de school ook geen afdoend antwoord kunnen zijn op de veiligheidsproblematiek. Het bestuur 
wenst volgens haar niet te ontraden omwille van de belangen van de handelaars. 
De voorzitter antwoordt dat het doorgaand verkeer voor heel Boortmeerbeek het grootste 
mobiliteitsvraagstuk is. De parking achter de school is volgens hem wel een goed antwoord op de 
problemen. Ook fietsers zullen de doorgangsweg kunnen vermijden. De schoolbus zal uit de 
dorpskern verdwijnen naar een zeer veilige op- en afstapplaats. Het project moet nu als een afgerond 
ontwerp beschouwd worden. Anders kan men, gezien al de inspanningen uit het verleden om in 
communicatie te gaan met de betrokkenen, nooit starten. Tijdens het openbaar onderzoek kwamen 
bovendien geen opmerkingen en de school is maar één factor waar rekening mee moet worden 
gehouden. Dat de school wel degelijk de aandacht van het gemeentebestuur krijgt, bewijzen volgens 
de burgemeester de inspanningen om de verbetering van de infrastructuur van de school ruimtelijk 
mogelijk te maken en mee procedureel te ondersteunen. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt wat de stand van zaken is rond de milieuklachten van een buur naast 
het pharmabedrijf op de Leuvensesteenweg. Meer in het bijzonder of de bufferzone wordt 
gerespecteerd. 
De voorzitter licht het probleem toe en stelt dat het bedrijf bijzonder veel inspanningen doet om de 
klachten van de buur te bestrijden via gepaste ingrepen. Daartoe staat nu een voorlopige muur van 
zeecontainers die het mogelijk moet maken via geluidsmetingen de situatie in te schatten tegen dat 
de vergunde geluidsmuur zal worden gebouwd. Dit was net een initiatief om de geluidslast te 
verminderen, maar ook dat kan de buur niet goedkeuren. Zo blijft het duren. Het bedrijf ligt juist 
gezoneerd, doet veel inspanningen, is een van de belangrijke werkgevers in de gemeente en dus 
moet ook begrepen worden dat op die plaats moet kunnen worden gewerkt. Dat er af en toe een 
vrachtwagen te vroeg zou komen, kan juist zijn, maar is gebonden aan het internationale karakter 
van het bedrijf waardoor het niet altijd in te plannen is wanneer juist een vrachtwagen zal 
aankomen. Om de vraag zelf te beantwoorden zegt de voorzitter dat de geluidsmuur het alternatief 
voor de bufferzone zal zijn omdat je met groen alleen de ervaren last niet kan wegwerken. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


