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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  25 september 2017 

 

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 
Wim D´Haese korpschef 

Johan Smits gemeentesecretaris 
 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Toelichting door korpschef over verkeersveiligheid 
3. Kennisname toezichtsbesluit 
4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Jani) 
5. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (De Weert - Vervaeck) 
6. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Liekens - Martens) 
7. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Helsen) 
8. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Van der Auwera) 
9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (fam. Hendrickx) 
10. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Coppens - Massant) 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (fam. Van den Eynde) 
12. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Van den Wijngaert - Mas) 
13. Principe aankoop perceel grond Schiplaken 
14. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Nonnenveld 
15. Definitieve vaststelling straatnamen 
16. Eindafrekening VBR Hever-Muizen fase 2 
17. EFRO-subsidiedossier fietsbrug Hever-Rijmenam 
18. EcoWerf - project cameracontrole glasbolsites 
19. IGO - aanpassing verlenging samenwerkingsovereenkomst INL-ploegen 2018-2019 
20. IGO - aanvullende samenwerkingsovereenkomst (verfraaiingsploeg) 
21. Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool 
22. Facultatieve vrije dagen schooljaar 2017 - 2018 
23. Aanduiding vertegenwoordiger Lokaal Overleg Kinderopvang 
24. AGB - jaarrekening dienstjaar 2016 
25. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 
26. OCMW - jaarrekening 2016 
27. it-punt - goedkeuring rekening dienstjaar 2016 
28. Nominatieve subsidie Primus Classic 
29. Kennisname verslag jeugdraad 9 mei 2017 
30. Kennisname verslag seniorenraad 16 mei 2017 
31. Kennisname verslag sportraad 8 juni 2017 
32. Kennisname verslag milieuadivesraad 14 juni 2017 
33. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 juni 2017 
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Besloten zitting 
34. Aanstelling stedenbouwkundigambtenaar en gemeentelijk omgevingsambtenaar 
35. Aanstelling secretaris GECORO 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 juni 2017 goed. 
 
2. Toelichting door korpschef over verkeersveiligheid 
De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting door de zonechef van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen over de verkeersveiligheid in de gemeente en het beleid 
hieromtrent. 
 
De korpschef geeft de kernpunten weer van het verkeersbeleid zoals deze op basis van de afspraken 
in het zonaal veiligheidsplan ontwikkeld werden. De organisatie van het korps met een afzonderlijke 
verkeerscel laat toe om de nodige aandacht te besteden aan verkeer als kernthema. De 
verkeersdienst zorgt zowel voor preventie, advies als handhaving. De werkzaamheden worden zoveel 
als mogelijk planmatig aangepakt en de resultaten worden gemonitord zodat een snelle en accurate 
bijstelling van de operationele acties mogelijk is. Een goede dialoog met de bestuurlijke overheid 
maakt dat een coherente aanpak mogelijk is. Ook wordt aangevoeld dat de laatste jaren de 
betrokkenheid van de burger bij en de gevoeligheid voor de verkeersproblematiek vergroot is. Dat 
maakt dat keuzes moeten worden verantwoord, maar ook dat de perceptie soms anders dan de 
werkelijkheid kan zijn. Zo stemt niet elke subjectieve ervaring van snelheid overeen met wat kan 
worden vastgesteld of worden er meer controles uitgevoerd dan algemeen aangenomen. De politie 
wil echter kort op de bal spelen en zal daarom oog hebben voor de signalen die vanuit de bevolking 
komen. De intensieve meting van de snelheid op het grondgebied van Boortmeerbeek met de 
snelheidssensibilisatieborden is een rijke gegevensbank die toelaat beter in te spelen op de plaatsen 
waar handhaving noodzakelijk is. Voor de korpschef zijn de schoolomgevingen prioritair in de 
geografische benadering van de te maken keuzes van inzet van middelen en personeel. Recent werd 
het ANPR-systeem ontplooit. Ook dit geeft nieuwe kansen om op verkeersgebied op een efficiënte 
wijze te handelen.  
Raadslid Rudy Renders wenst te weten of het mogelijk is dat in één straat een verschillend 
snelheidsregime wordt gehanteerd voor beide rijrichtingen. De korpschef bevestigt dat dit kan. Ook 
wenst het raadslid te weten of het ook mogelijk is vooraan te flitsen. De korpschef bevestigt dit ook 
en geeft toelichting bij de technische mogelijkheden en de kritische succesfactoren van een goede 
flitsactie.  
 
 Kopschef Wim D´Haese verlaat de zitting. 
3. Kennisname toezichtsbesluit 
De voorzitter antwoordt op een vraag van een raadslid dat de prijsverschillen in de schatting te 
maken hebben met de zone waarin het deel van het perceel dat verworven moet worden gelegen is. 
Het detail hierover is te vinden in het schattingsverslag. 
 
De gemeenteraad neemt kennis van het volgende toezichtbesluit:  
Kennisname met opmerkingen van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 31 augustus 
2017 met betrekking tot AMJP 2014-2019 en budgetwijziging 2017 nr. 1 zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 juni 2017. 
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4. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Jani) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 13; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 13; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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 Luc Albert José Jani, geboren 
te Mechelen op 23 augustus 1967, van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens 
titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummers 520/s en 520/t, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummers 0520SP0000 
en 0520TP0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van zesentachtig centiare 
(86ca) en met gereserveerd perceelidentificatienummer 0802AP0000, zijnde inneming één op een 
plan met referentienummer 24039/10278 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem 
BVBA te 3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd 
landmeter, op 13 februari 2017, voor een bedrag van 3.500,00 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 Bieststraat (De Weert - Vervaeck) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 13; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 13; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 



- 83 - 

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 Arthur Joseph Sylvie De 
Weert, geboren te Mechelen op 10 oktober 1943, en zijn echtgenote mevrouw Reinhilda Maria 
Joanna Vervaeck, geboren te Mechelen op 7 november 1945, van een strook grond aan de 
Bieststraat, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, 
nummers 516/X en 516/C/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie A, deel van nummer 0516M2P0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van 
zevenenvijftig centiare (57ca), met gereserveerd perceelidentificatienummer 0802DP0000, zijnde 
inneming vier op een plan met referentienummer 24039/10278 na meting opgemaakt door 
landmetersbureel Dekrem BVBA te 3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer 
Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 13 februari 2017, en van een strook grond aan de 
Bieststraat, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, 
nummers 516/u, 516/i en 516/B/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie A, deel van nummer 0516L2P0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde 
meting van tweeëndertig centiare (32ca), met gereserveerd perceelidentificatienummer 
0802FP0000, zijnde inneming zes volgens hetzelfde plan, voor een bedrag 2.300,00 EUR voor 
inneming vier en voor een bedrag van 32,00 EUR voor inneming zes 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. 
 
6. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Liekens - Martens) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 13; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 13; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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; 
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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 David Jan Liekens, geboren te 
Bonheiden op 14 mei 1974, en mevrouw Klara Anna Martens, geboren te Sint-Niklaas op 28 april 
1978, van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens titel gemeente 
Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 516/H/2, onder een grotere oppervlakte, 
en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0516H2P0000, met een 
oppervlakte volgens hierna gemelde meting van eenendertig centiare (31ca), en met als 
gereserveerd perceelidentificatienummer 0802EP0000, zijnde inneming vijf op een plan met 
referentienummer 24039/10278 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem BVBA te 3150 
Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 13 
februari 2017, voor een bedrag van 1.250,00 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. 
 
7. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Helsen) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 13; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 13; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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 Kristof Helsen, geboren te 
Bonheiden op 22 januari 1979, van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens titel 
gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummers 516/R en 516/S, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 
0516N2P0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van tweeënzestig centiare 
(62ca), en met als gereserveerd perceelidentificatienummer 0802BP0000, zijnde inneming twee op 
een plan met referentienummer 24039/10278 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem 
BVBA te 3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd 
landmeter, op 13 februari 2017, en van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens 
titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummers 516/R en 516/S, onder 
een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 
0516N2P0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van vierennegentig centiare 
(94ca), en met als gereserveerd perceelidentificatienummer 0802CP0000, zijnde inneming drie op 
hetzelfde plan, voor een bedrag van 2.000,00 EUR voor inneming twee en 3.500,00 EUR voor 
inneming drie 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. 
 
8. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Van der Auwera) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 12; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 12; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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 mevrouw Maria Constantia Hilda Van 
der Auwera, geboren te Rijmenam op 10 augustus 1935, weduwe van de heer Victor De Coster, van 
een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede 
afdeling Hever, sectie A, nummers 506/D en deel van nummer 507/B, onder een grotere oppervlakte, 
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en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0507EP0000, met een oppervlakte 
volgens hierna gemelde meting van één are negenenzeventig centiare (1a 79ca), en met als 
gereserveerd perceelidentificatienummer 0803AP0000, zijnde inneming één op een plan met 
referentienummer 24039/10281 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem BVBA te 3150 
Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 13 
februari 2017, voor een bedrag van 7.160,00 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. 
 
9. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (fam. Hendrickx) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 12; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 12; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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  
A. de heer Frans Jozef Hendrickx, geboren te Boortmeerbeek op 22 augustus 1930, weduwnaar 

van mevrouw Van Eeckhout, Marietta Henrica,   
B. Mevrouw Gerda Maria Alfonsina Hendrickx, geboren te Duffel op 1 mei 1963, echtgenoot van 

de heer Rutgerus Joannes Bosco Maria Arnhem, 
C. Mevrouw Roselinda Bertha Achiel Hendrickx, geboren te Mechelen op 27 februari 1961, van 

een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens titel sectie A, deel van nummer 
499/D, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel 
van nummer 0499LP0000, met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van 
achtenzeventig centiare (78ca), en met als gereserveerd perceelsnummer 0803DP0000, zijnde 
inneming vier op een plan met referentienummer 24039/10281 na meting opgemaakt door 
landmetersbureel Dekrem BVBA te 3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer 
Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 13 februari 2017, voor een bedrag van 2.000,00 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. 
 
10. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Coppens - Massant) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 12; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 12 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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 Louis August Coppens, 
geboren te Berg (Brabant) op 24 mei 1936, en zijn echtgenote mevrouw Maria José Hermina 
Massant, geboren te Hever op 2 mei 1940, van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd 
volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 499/G, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0499KP0000, 
met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van tweeëntachtig centiare (82ca), en met als 
gereserveerd perceelidentificatienummer 0803CP0000, zijnde inneming drie op een plan met 
referentienummer 24039/10281 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem BVBA te 3150 
Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 13 
februari 2017, voor een bedrag van 2.000,00 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. 
 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (fam. Van den Eynde) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 12; 
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Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 12; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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  
A. mevrouw Elvira Clara Louisa Rousseau, geboren te Hever op 14 september 1935, weduwe van 

de heer André Van den Eynde,  
B. mevrouw Imelda Maria Augusta Van den Eynde, geboren te Hever op 19 februari 1957, 

echtgenote van de heer Jhony Jules Stefaan Winnepenninckx, geboren te Werchter op 14 
november 1956,  

C. mevrouw Francine Maria Van den Eynde, geboren te Mechelen op 24 juni 1958,  
D. mevrouw Monique Marie Henri Van den Eynde, geboren te Mechelen op 11 juli 1961,   
E. mevrouw Lutgarda Maria Francina Van den Eynde, geboren te Mechelen op 24 augustus 1963, 

echtgenote van de heer Michel Van Hoof, geboren te Mechelen op 25 januari 1961,  
F. de heer Dirk Johnny Simona Van den Eynde, geboren te Mechelen op 28 november 1971, 

echtgenoot van mevrouw Liesbeth Van Rillaer, geboren te Leuven op 21 oktober 1974,   
G. jongeheer Jelle Van den Eynde, geboren te Mechelen op 2 december 1999,  
H. jongeheer Jens Van den Eynde, geboren te Mechelen op 21 september 2001, van een strook 

grond aan de Bieststraat, gekadastreerd volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede 
afdeling Hever, sectie A, nummers 499/H en 499/M, onder een grotere oppervlakte, en 
volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0499NP0000, met een 
oppervlakte volgens hierna gemelde meting van twee are vijfentwintig centiare (2a 25ca), en 
met als gereserveerd perceelidentificatienummer 0803EP0000, zijnde inneming vijf op een 
plan met referentienummer 24039/10281 na meting opgemaakt door landmetersbureel 
Dekrem BVBA te 3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, 
beëdigd landmeter, op 13 februari 2017, voor een bedrag van 22.500,00 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. 
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12. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bieststraat (Van den Wijngaert - Mas) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2006 met betrekking tot de definitieve 
vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan voor een deel van buurtweg nr. 12; 
  
Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart  2007 houdende de goedkeuring van het rooilijnplan 
voor een deel van buurtweg nr. 12; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bieststraat de voorziene 
grondinnames effectief te realiseren; 
 
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 Marcus Van den Wijngaert, 
geboren te Hoboken op 2 maart 1940, en zijn echtgenote mevrouw Norberta Christina Louisa Mas, 
geboren te Aarschot op 25 december 1943, van een strook grond aan de Bieststraat, gekadastreerd 
volgens titel gemeente Boortmeerbeek, tweede afdeling Hever, sectie A, nummer 501/K, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, deel van nummer 0501PP0000, 
met een oppervlakte volgens hierna gemelde meting van twee are zesenveertig centiare (2a 46ca), 
en met als gereserveerd perceelidentificatienummer 0803BP0000, zijnde inneming twee op een plan 
met referentienummer 24039/10281 na meting opgemaakt door landmetersbureel Dekrem BVBA te 
3150 Haacht, Stationsstraat 20, voor wie optreedt de heer Wilfried Dekrem, beëdigd landmeter, op 
13 februari 2017, voor een bedrag van 9.840,00 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. 
 
13. Principe aankoop perceel grond Schiplaken 
Gelet op het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan 'Eekhoornhof' zoals definitief vastgesteld de 
gemeenteraad van 16 december 2013 en goedgekeurd door de bestendige deputatie van de 
provincie Vlaams-Brabant van 3 april 2014; 
 
Overwegende dat het gRUP Eekhoornhof voorziet in een zone van openbaar nut achter de Vrije 
Basisschool Schiplaken om enerzijds een uitbreiding van de school en anderzijds de aanleg van een 
openbare parking ten behoeve van de school en het centrum van Schiplaken mogelijk te maken; 
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Overwegende dat het desbetreffende perceel, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2de afdeling, 
sectie C, nr 128L2 met een kadastrale oppervlakte van 16.095 m² en een gemeten oppervlakte van 
16.008 m², eigendom is van de families Forgeur en Lippens; 
 
Gelet op het schattingsverslag van landmeter Cuyt uit Haacht van 7 juli 2017 waarin de waarde van 
het aan te kopen perceel wordt geschat op 950.000,00 EUR;  
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017 
waarmee wordt voorgesteld het desbetreffende perceel aan te kopen voor een bedrag van 
1.010.000,00 EUR; 
 
Overwegende dat in de voorgestelde aankoopprijs de kosten van een eventuele 
wederbeleggingsvergoeding reeds zijn begrepen wat het verschil tussen het aankoopbedrag uit het 
schattingsverslag en het voorstel van het college van burgemeester en schepenen verklaart; 
 
Overwegende dat de Vrije Basisschool Schiplaken bereid is na verwerving door de gemeente, het 
voor de uitbreiding van de school noodzakelijke gedeelte van het perceel gelegen in de zone voor 
diensten en gemeenschapsvoorzieningen aan te kopen aan de geschatte waarde van 28,00 EUR/m²;  
 
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 
Principieel in te stemmen met de aankoop van een perceel grond, kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 2de afdeling, sectie C, nr 128L2 met een kadastrale oppervlakte van 16.095 m² en 
een gemeten oppervlakte van 16.008 m², eigendom van de families Forgeur en Lippens en dit voor 
een bedrag van 1.010.000,00 EUR. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende budgetwijziging hiertoe de nodige financiële middelen te voorzien. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven de nodige stappen te zetten om 
de aankoop van dit perceel voor te bereiden. 
 
14. Voorlopige vaststelling ontwerp rooilijn- en onteigeningsplan Nonnenveld 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 betreffende de vaststelling en realisatie van de rooilijnen; 
 
Overwegende de noodzaak voor de gemeente om riolering in het Nonnenveld te kunnen aanleggen; 
 
Overwegende dat voor de aanleg van deze riolering noodzakelijk is tot de nodige verwervingen in het 
Nonnenveld over te gaan; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het principe tot voorlopige vaststelling van de rooilijn- en 
onteigeningsplan Nonnenveld voor het gemeentelijk aandeel moet goedkeuren; 
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Overwegende dat binnen de 30 dagen na de goedkeuring van het principe tot voorlopige vaststelling 
van een rooilijn het openbaar onderzoek en de procedure moet worden gestart; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van de schattingsverslagen voor de desbetreffende innames; 
 
Overwegende  dat de nakende aanleg van riolering in deze omgeving maakt dat door middel van het 
opstellen van een rooilijn- en onteigeningsplan het openbare en private terrein van elkaar kunnen 
worden gescheiden en alzo alle mogelijke betwistingen over eigendom kunnen worden opgelost; 
 
Overwegende dat principieel de bestaande scheidingslijn tussen openbaar en privaat domein 
aangenomen wordt als rooilijn;  
 
Gelet op plan met referentie 1103/1-1 van landmeterbureel Cuyt van 11 september 2017 voor het 
ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van een deel van het Nonnenveld ; 
 
Overwegende de schatting houdende de billijke vergoeding voor de te verwerven percelen, als volgt 
voor te stellen: 
- inname 10: 6 m² voor een totale som van 24,00 EUR; 
- inname 18: 82 m² voor een totale som van 9.050,00 EUR; 
- inname 19: 48 m² voor een totale som van 9.600,00 EUR; 
- inname 20 : 84 m² voor een totale som van 14.350,00 EUR; 
- inname 21 : 47 m² voor een totale som van 9.400,00 EUR; 
 
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 rooilijn- en onteigeningsplan van een deel van het Nonnenveld, zoals aangeduid op het 
plan met referentie 1103/1-1 van landmeterbureel Cuyt van 11 september 2017, voorlopig vast te 
stellen. 
 
art. 2 
De vergoeding voor de te verwerven percelen als volgt vast te stellen: 
- inname 10: 6 m² voor een totale som van 24,00 EUR, 
- inname 18: 82 m² voor een totale som van 9.050,00 EUR, 
- inname 19: 48 m² voor een totale som van 9.600,00 EUR, 
- inname 20 : 84 m² voor een totale som van 14.350,00 EUR, 
- inname 21 : 47 m² voor een totale som van 9.400,00 EUR; 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met het openbaar onderzoek en de 
samenstelling van het dossier. 
 
15. Definitieve vaststelling straatnamen 
Gelet op het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en 
pleinen, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 1987 en het decreet van 29 november 2002; 
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Overwegende dat bij de keuze van straatnamen bij voorkeur wordt gekozen uit oude toponiemen of 
verwijzingen naar gebeurtenissen of personen van (lokaal) historisch belang; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 maart 2015 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de straatnaam 'Herman De Coninckstraat'  in verkaveling 2013/00002 aan de 
Stationsstraat ; 
 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 9 februari 2015 voor wat betreft de straatnaam 
'Herman De Coninckstraat'; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 september 2015 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de straatnaam 'Hoekstraat' in de verkaveling 2014/00003, gelegen tussen de 
Leuvensesteenweg, de Heihoekweg en de Kwaenijkstraat; 
 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 16 november 2015 voor wat betreft de 
straatnaam 'Hoekstraat'; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van de straatnaam 'Kantoorstraat' in de verkaveling in de verkaveling SV2016/00089, 
gelegen tussen de straat 'Schippersbos' en het 'Hertogin van Brabantplein'; 
 
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 13 februari 2017 voor wat betreft de straatnaam 
'Kantoorstraat'; 
 
Gelet op het openbaar onderzoek dat voor deze drie straten werd gehouden van 13 juni tot en met 
31 juli 2017; 
 
Overwegende dat geen opmerkingen werden ontvangen; 
 
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 
Voor de straat in verkaveling 2013/00002 aan de Stationsstraat de straatnaam 'Herman de 
Coninckstraat' definitief vast te stellen. 
 
art. 2 
Voor de straat in verkaveling 2014/00003, gelegen tussen de Leuvensesteenweg, de Heihoekweg en 
de Kwaenijkstraat, de straatnaam 'Hoekstraat' definitief vast te stellen. 
 
art. 3 
Voor de straat in 2016/00089, gelegen tussen de straat Schippersbos en het Hertogin van 
Brabantplein, de straatnaam 'Kantoorstraat' definitief vast te stellen; 
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16. Eindafrekening VBR Hever-Muizen fase 2 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
 
Gelet op de artikelen 248 tot en met 264 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen betreffende het bestuurlijk toezicht; 
 
Gelet op artikel 15 van de wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken; 
 
Gelet op artikel 3, §1 van het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot 
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 
openbare werken; 
 
Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 
26 september 1996 en latere wijzigingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 januari 2009 houdende goedkeuring van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin, Riobra en de gemeente voor het project 20.217 fase 2 
– verbindingsriolering Hever-Muizen;  
 
Gelet op het aanbestedingsverslag van Aquafin nv met referentie ‘AVS03A – 04158B.06-
aanbestedingsverslag’ van 19 december 2013; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 24 maart 2014 betreffende 
de gunning van der werken aan Tijdelijke Handelsvereniging Viabuild-Denijs, met referentieadres 
Schaliënhoevedreef 20 F te 2800 Mechelen voor de som van 151.169,91 EUR (excl. btw) of 
182.915,59 EUR (incl. btw); 
 
Overwegende dat de technische dienst de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het eindbedrag 
van de werken 200.422,77 EUR (excl. btw) of 242.511,54 EUR (incl. btw) bedraagt, als volgt 
gedetailleerd: 
Gunningsbedrag (excl. btw) 151.169,91 EUR 
 
Totaal uitvoeringsbedrag (excl. btw) 280.040,47 EUR 
Subsidie Infrax -73.218,60 EUR  
Prijsherzieningen (excl. btw) -5.974,46 EUR 
Minwaarden (excl. btw) -927,32 EUR 
Rectificaties (excl. btw) 502,68 EUR 
 
Totaal 200.422,77 EUR (excl. btw) 
 242.511,54 EUR (incl. btw) 
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Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 32,58 % overschrijdt; 
 
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. 

 
Kennis te nemen van de eindafrekening voor de opdracht 'Verbindingsriolering Hever - Muizen, fase 
2', opgesteld door de technische dienst, waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 
200.422,77 EUR (excl. btw) of 242.511,54 EUR (incl. btw) of een afwijking van 32,58 % ten opzichte 
van het gunningsbedrag. 
 
17. EFRO-subsidiedossier fietsbrug Hever-Rijmenam 
Gelet op  het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Bonheiden, Haacht, Keerbergen, 
Boortmeerbeek en Waterwegen & Zeekanaal nv met betrekking tot het geactualiseerd Sigmaplan 
(cluster Bovendijle), de aanleg van een verhard multifunctioneel en fietsvriendelijk jaagpad tussen de 
brug te Muizen en de Hansbrug te Haacht en de bouw van een fietsbrug over de Dijle tussen 
Rijmenam en Hever en tussen Keerbergen en Haacht;  
 
Overwegende dat voor de realisatie van dit project beroep wordt gedaan op financiële 
ondersteuning vanuit de Europese Unie in het kader van een INTERREG-project; 
 
Gelet op het projectdossier 'CYCLing strEet NETworks' dat door de gemeente Bonheiden in dit kader 
werd opgesteld; 
 
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 projectdossier 'CYCLing strEet NETworks' zoals door de gemeente Bonheiden opgesteld met het 
oog op het bekomen van subsidiëring in het kader van Interreg Nort-West Europe voor de realisatie 
van de doelstellingen zoals geformuleerd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 
Bonheiden, Haacht, Keerbergen, Boortmeerbeek en Waterwegen & Zeekanaal nv goed te keuren. 
 
art. 2 
De gemeenten Bonheiden, Haacht en Keerbergen en Waterwegen & Zeekanaal nv in kennis te stellen 
van dit besluit. 
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18. EcoWerf - project cameracontrole glasbolsites 
Raadslid Rudy Renders vraagt of het project met de camerabewaking voldoende waarborgen in 
verband met de privacy zal kennen. De voorzitter geeft toelichting bij de veiligheidsprocedure die 
EcoWerf zal hanteren bij de consultatie van de beelden en geeft mee dat de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer al eerder dergelijke projecten op voorlegging van hun 
plan van aanpak goedgekeurd heeft. 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Overwegende dat in het licht van preventie en handhaving bij sluikstorten de afvalintercommunale 
EcoWerf wil investeren in een verplaatsbaar camerasysteem dat kan worden ingezet bij de glasbollen 
in de gemeente; 
 
Overwegende dat de afvalintercommunale optreedt als verwerker van de beelden en zal instaan 
voor: 
• het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de 

bewakingscamera of aan de invalswegen; 
• het bekijken van de beelden; 
• het opstarten van GAS dossier waar mogelijk of overmaken van de beelden aan de lokale politie 

indien nodig; 
• het opleiden van GAS-vaststellers binnen het personeel; 
• het aanschrijven van de sanctionerend ambtenaar; 
 
Overwegende dat de afspraken hieromtrent tussen het lokaal bestuur, de lokale politie en de 
afvalintercommunale zullen worden vastgelegd in een overeenkomst die aan de gemeenteraad ter 
goedkeuring zal worden voorgelegd; 
 
Overwegende dat de beelden ter plaatse worden opgenomen en retroactief bekeken door de 
afvalintercommunale EcoWerf; 
 
Overwegende dat de korpschef voor de bewakingscamera’s advies zal moeten verlenen; 
 
Gelet op artikel 5§2 van de wet van 1 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera’s, zoals gewijzigd bij Wet van 12 november 2009 dat bepaalt dat de gemeenteraad 
van de betrokken gemeente een positief advies moet formuleren; 
 
Overwegende dat aan de hand van beide adviezen de verantwoordelijke voor de verwerking in een 
volgende fase de plaatsing zal vervolledigen en de beslissing zal meedelen aan de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Hij zal dit doen uiterlijk de dag vóór de camera’s in 
gebruik worden genomen; 
 
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 
Deel te nemen aan het traject dat EcoWerf voorstelt voor het plaatsen van de camera’s bij de 
glasbollen. 
 
art. 2 
Aan EcoWerf de toelating te verlenen te starten met de opmaak van het projectdossier op maat van 
de gemeente alsook de aankoop van een camera op voorwaarde dat minimum acht gemeenten aan 
dit project deelnemen. 
 
19. IGO - aanpassing verlenging samenwerkingsovereenkomst INL-ploegen 2018-2019 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten 
en IGO in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie 
van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen); 
 
Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst ten einde liep op 31 december 2015 en 
verlengd werd voor respectievelijk 2016 en 2017;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen' 
voor de jaren 2018-2019 waarmee werd beslist deze overeenkomst te verlengen met 2 x 1.450 uren 
per jaar waarbij 1.450 uren overeenstemt met 1 VTE,  
 
Overwegende dat de samenwerkingsovereenkomst de uitvoering van gemeentelijke natuurprojecten 
door middel van sociale tewerkstelling tot algemeen doel heeft; 
 
Overwegende dat in deze samenwerkingsovereenkomst de Intergemeentelijke Natuur- en 
landschapsploegen als sterk instrument worden beschouwd om via inrichting en beheer te streven 
naar een milieukwaliteit die vereist is voor duurzame instandhouding van doelsoorten of -habitats, 
en bijgevolg ingezet worden om een aanzienlijke bijdrage te leveren in het biodiversiteitsbeleid en 
het stoppen van het verlies aan biodiversiteit; 
 
Overwegende evenwel dat ondertussen is gebleken dat medewerkers van Intergemeentelijke 
Natuur- en Landschapsploegen enkel in groengebieden actief mogen zijn waardoor een aantal 
toekomstig geplande taken niet langer door medewerkers van Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen zullen kunnen worden vervuld; 
 
Overwegende dat de taken die niet langer door medewerkers van Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen mogen worden vervuld, niet kunnen worden opgenomen door de eigen 
medewerkers van de gemeentelijke technische dienst; 
 
Overwegende dat deze taken wel kunnen worden verricht door medewerkers van IGO in het kader 
van een verfraaiingsploeg; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is de samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 
- 2019 met betrekking tot de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen aan te passen; 
 
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 besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst voor het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen’ 
voor de periode 2018 - 2019 in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepaste samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2018 - 2019 af te sluiten waarbij de 
gemeente deelneemt aan de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen met 1,65 VTE 
waarbij 1.450 uren = 1 VTE, met als kostprijs 46.257,00 EUR per VTE voor 2018 en 48.107,00 EUR per 
VTE voor 2019 (vrijstelling btw mits exclusiviteit). 
 
art.3 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan IGO Leuven en aan de provincie Vlaams-Brabant. 
 
20. IGO - aanvullende samenwerkingsovereenkomst (verfraaiingsploeg) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst 2014-2015 tussen de provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten 
en IGO in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), zijnde de organisatie 
van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen); 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst; 
 
Overwegende evenwel dat ondertussen is gebleken dat medewerkers van Intergemeentelijke 
Natuur- en Landschapsploegen enkel in groengebieden actief mogen zijn waardoor een aantal 
toekomstig geplande taken niet langer door medewerkers van Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen zullen kunnen worden vervuld; 
 
Overwegende dat de taken die niet langer door medewerkers van Intergemeentelijke Natuur- en 
Landschapsploegen mogen worden vervuld, niet kunnen worden opgenomen door de eigen 
medewerkers van de gemeentelijke technische dienst; 
 
Overwegende dat deze taken wel kunnen worden verricht door de verfraaiingsploeg van IGO, erkend 
door de Vlaamse overheid - dossiernummer 300058; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is hierover een afzonderlijke 
samenwerkingsovereenkomst met IGO af te sluiten; 
 
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 
Met IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek een samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van 
opdrachten door de verfraaiingploeg voor de periode 2018 - 2019 af te sluiten waarbij de gemeente 
deelneemt met 0,35 VTE waarbij 1.450 uren = 1 VTE, met als kostprijs 46.257,00 EUR per VTE voor 
2018 en 48.107,00 EUR per VTE voor 2019 (vrijstelling btw mits exclusiviteit). 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan IGO en aan de provincie Vlaams-Brabant. 
 
21. Schoolreglement Gemeentelijke Basisschool 
De schepen van onderwijs duidt volgende elementen aan als nieuw of gewijzigd in het 
schoolreglement: 
- de reeds goedgekeurde beginselverklaring neutraliteit; 
- de mogelijkheid om afstandsonderwijs voor zieke kinderen; 
- de voorwaarden om tot het eerste leerjaar te worden toegelaten; 
- de maximumfactuur bepaald op 425,00 EUR; 
- de regels rond de gegevensbescherming. 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de artikelen 104 en 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op de artikelen 11ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37 van het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997 zoals het laatst gewijzigd bij Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016; 
 
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 26 september 2016 aan actualisatie toe is; 
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen 
worden opgenomen in de infobrochure; 
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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 26 september 2016 in te trekken. 
 
art. 2 
Het aangepaste schoolreglement, waarvan de tekst als volgt luidt, goed te keuren: 
 
Schoolreglement schooljaar 2017-2018 
 
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. 
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. 
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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 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 Als de kleuter geen 250 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. 

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. 
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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 brief en 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; 
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- de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
- 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 2016-2017) 
Deelname sportactiviteiten zoals Rollebolle, Kronkeldiedoe, Doe-aan-sport-beurs, …: ±  3 EUR 
Musea en culturele workshops: ± 8 EUR 

 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 425 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. 
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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.  
Voor leerlingen die vallen onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een 
matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair 
onderwijs kan de afwezigheid maximaal 250 minuten per week bedragen, 
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 vijf 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. 
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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. 
 
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. 



- 108 - 

§ 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; 
- 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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 en synchroon internetonderwijs 
 
Artikel 26 
§ 1 Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 
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§ 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. 

§3 Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld te zijn: 
- 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. 

§ 4 De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, 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 niet of minder dan halftijds naar school kan. 
- 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. 

§ 5 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.  

 Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen 
(hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 

§ 6 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 moet er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd 
worden en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 

§ 7 Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, 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. 

§ 8 De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
§ 9 De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt 

autonoom welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis 
van een aantal criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief 
engagement van de leerling, de ouders, de school en het CLB. 

§10 Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 
vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  

§11 Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen 
op jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 

§12 Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 
aangevraagd worden via de website van vzw Bednet: http://www.bednet.be/aanvraag-
aanmaken. 

 
Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  
 
Artikel 27 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1° de ouders; 
2° het personeel; 
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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. 
 
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 
 
Artikel 30 Gegevensbescherming en informatieveiligheid 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het 
schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het 
beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in 
contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  
De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 
wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt. 
De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 
informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en 
bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 
adequaat op datalekken. 
De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 
privacyreglement dat tot doel heeft: 
- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 

gebruik van de persoonsgegevens; 
- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
- de rechten van betrokkene te waarborgen. 
De school zal de ouders en leerlingen op geregelde tijdstippen informeren over de voortgang van dit 
privacyreglement. 
 
Artikel 31 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. 
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Artikel 32 Meedelen van leerlingengegevens aan derden 
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met 
een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie en dergelijke 
meer.. 
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 33 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 34 
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. 
 
Hoofdstuk 14 Slotbepaling 
 
Artikel 35 
Bovenstaande specifieke regels en afspraken worden opgenomen en verder uitgewerkt in de 
infobrochure van de school. Deze maakt integraal deel uit van het schoolreglement. 
 
art. 3 
De meer specifieke regels en afspraken op te nemen in de infobrochure. 
 
art. 4 
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure bij elke inschrijving van een leerling 
en nadien bij elke wijziging, ter beschikking te stellen op papier of via een elektronische drager aan 
de ouders, die ondertekenen voor akkoord.  
 
22. Facultatieve vrije dagen schooljaar 2017 - 2018 
Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks de twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) en 
de vakanties voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 
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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 eerder 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 besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 juni 2017; 
 
Gelet op het Vlaamse 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 2017 - 2018 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast 
te leggen: 
• vrijdag 22 december 2017 (namiddag); 
• maandag 30 april 2018 (hele dag); 
• woensdag 9 mei 2018 (voormiddag). 
 
23. Aanduiding vertegenwoordiger Lokaal Overleg Kinderopvang 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid 
kinderopvang; 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van Boortmeerbeek van 25 juni 2015 
met betrekking tot de oprichting van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK); 
 
Gelet op artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal 
beleid kinderopvang dat bepaalt dat gemeenteraadsleden en leden van het college van 
burgemeester en schepenen geen stemgerechtigd lid van het Lokaal Overleg Kinderopvang kunnen 
zijn; 
 
Gelet op het huishoudelijk reglement van het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek dat 
bepaalt dat de gemeente wordt vertegenwoordigd door één stemgerechtigde afgevaardigde en door 
één afgevaardigde van de gemeenteraad die niet stemgerechtigd is; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 februari 2016 waarmee mevrouw Daisy De Neef als 
stemgerechtigde afgevaardigde en raadslid Els Schoeters als niet-stemgerechtigde afgevaardigde van 
de gemeente in het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek werden aangeduid; 
 
Overwegende dat mevrouw Daisy De Neef heeft laten weten dit mandaat niet langer te kunnen 
opnemen en derhalve moet worden vervangen; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017 om 
mevrouw Jackie Benooit, Pater Damiaanstraat 11, 3191 Boortmeerbeek voor te dragen als 
stemgerechtigde afgevaardigde ter vervanging van mevrouw Daisy De Neef; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
Jackie Benooit (stemgerechtigde afgevaardigde)  18 JA - 3 NEEN 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1 
Mevrouw Jackie Benooit, Pater Damiaanstraat 11, 3191 Boortmeerbeek namens de gemeente aan te 
duiden als stemgerechtigde afgevaardigde in het Lokaal Overleg Kinderopvang Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Het Lokaal Overleg Kinderopvang in kennis te stellen van dit besluit. 
 
24. AGB - jaarrekening dienstjaar 2016 
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 14 september 2017 aan de raad van bestuur van het 
autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 
december 2016; 
 
Gelet op de goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de raad van bestuur van het autonoom 
gemeentebedrijf Boortmeerbeek op 25 september 2017; 
 
Gelet op artikel 243bis §3 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen dat 
bepaalt dat de gemeenteraad de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf goedkeurt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 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 dienstjaar 2016 goed te keuren met volgend resultaat op kasbasis:  
 

 Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel 
budget 

I. Exploitatiebudget (B-A) 49.183,00 3.708,00 3.708,00 

 A. Uitgaven 84.301,00 83.488,00 83.488,00 

 B. Ontvangsten 
 

133.483,00 87.196,00 87.196,00 
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II. Investeringsbudget (B-A) -481.665,00 0,00 0,00 

 A. Uitgaven 120.184,00 415.302,00 20.000,00 

 B. Ontvangsten -361.482,00 415.302,00 20.000,00 

III. Andere (B-A) 432.192,00 0,00 0,00 

 A. Uitgaven 49.473,00 0,00 0,00 

 1. Aflossing financiële schulden 49.473,00 0,00 0,00 

 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 

 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

 B. Ontvangsten 481.665,00 0,00 0,00 

 1. Op te nemen leningen en leasings 481.665,00 0,00 0,00 

 2. Terugvordering van toegestane 
leningen en prefinancieringsleningen 

0,00 0,00 0,00 

 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)  -291,00 3.708,00 3.708,00 

 
De resultatenrekening kan als volgt samenvattend worden weergegeven : 
 

Samenvattende resultatenrekening 31-12-2016 31-12-2015 

Bedrijfsopbrengsten 
Bedrijfskosten 

133.483,47 
-128.528,33 

84.988,75 
-143.707,60 

Bedrijfsresultaat 4.955,14 -58.718,85 

Financiële opbrengsten 
Financiële kosten 

0,00 
-115,84 

73.155,40 
-15,23 

Financieel resultaat -115,84 73.140,17 

Uitzonderlijke opbrengsten 
Uitzonderlijke kosten 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00 

   

Resultaat van het boekjaar voor belasting 4.839,30 14.421,32 

   

Belasting op het resultaat -0,25 -4.964,52 

   

Resultaat van het boekjaar na belastingen 4.839,05 9.456,80 

 
art.2 
Te bepalen dat de gemeente Boortmeerbeek aan het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek 
bijgevolg geen tussenkomst in het verlies voor het boekjaar 2016 zal betalen. 
 
art.3 
Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 
 
25. Aanpassing prijssubsidiereglement AGB Boortmeerbeek 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werd goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
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Overwegende dat het om economisch leefbaar te zijn nodig is dat het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vanwege de Gemeente Boortmeerbeek prijssubsidies ontvangt als vergoeding voor 
de terbeschikkingstelling van de sporthal te Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het voorstel van prijssubsidiereglement vanwege het college van burgemeester en 
schepenen; 
 
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 prijssubsidiereglement ten voordele van het AGB Boortmeerbeek goed te keuren waarvan de 
tekst als volgt luidt: 
 
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT AGB Boortmeerbeek 
 
Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor 
het kalenderjaar 2017.  Op basis van deze ramingen heeft het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2017 de inkomsten voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal minstens 161.485,69 EUR (exclusief btw) moeten bedragen om 
economisch rendabel te zijn. 
 
Om economisch rendabel te zijn wenst het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vanaf heden 
de voorziene prijzen (inclusief 6 % btw) voor de terbeschikkingstelling van de sporthal te 
vermenigvuldigen met een factor 7,20.  De kredieten met desbetreffende factor werden reeds 
opgenomen en goedgekeurd in het budget 2017. 
 
De gemeente Boortmeerbeek erkent dat het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, op basis 
van deze ramingen, de voorziene prijzen (inclusief 6% btw) voor de terbeschikkingstelling van de 
sporthal moet vermenigvuldigen met een factor 7,20 om economisch rendabel te zijn. 
 
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de sporthal wenst de Gemeente 
Boortmeerbeek dat er tijdens het kalenderjaar 2017 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten 
aanzien van huurders van de sporthal. De Gemeente Boortmeerbeek wenst immers de prijzen te 
beperken opdat de sporthal toegankelijk is voor iedereen.  De gemeente Boortmeerbeek verbindt er 
zich toe om voor de periode vanaf heden tot en met 31 december 2017 deze beperkte prijzen te 
subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.  
 
De waarde van de prijssubsidie toegekend door de gemeente Boortmeerbeek voor de 
terbeschikkingstelling van de sporthal bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de huurder betaalt 
vermenigvuldigd met een factor 6,20. 
 
De gesubsidieerde prijzen (inclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden in het kader van 
een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek.  In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is zal de gemeente 
Boortmeerbeek deze steeds documenteren.  
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Het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek moet op de vijfde werkdag van elke kwartaal de 
Gemeente Boortmeerbeek een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers van de sporthal. Dit 
overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze 
prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het Autonoom 
Gemeentebedrijf Boortmeerbeek uitreikt aan de Gemeente Boortmeerbeek. De Gemeente 
Boortmeerbeek dient deze debet nota te betalen aan het Autonoom Gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek binnen de vijf werkdagen na ontvangst. 
 
Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2018 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente 
Boortmeerbeek en het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek vóór 30 januari 2018. 
 
art. 2 
De provinciegouverneur in kennis te stellen van dit besluit op de wijze zoals bepaald in artikel 252, §1 
van het Gemeentedecreet. 
 
26. OCMW - jaarrekening 2016 
De gemeenteraad besluit de rekening van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor 
het dienstjaar 2016 gunstig te adviseren. 
 
Gelet op het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2017 betreffende de 
vaststelling van de jaarrekening 2016; 
 
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 2016 
gunstig te adviseren. 
 
art. 2   
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW en de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
over te maken. 
 
27. it-punt - goedkeuring rekening dienstjaar 2016 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Gelet op besluit van de gemeenteraad van 25 januari 2016 met betrekking tot de oprichting van en 
de toetreding van de gemeente tot de intergemeentelijke vereniging it-punt; 
 
Gelet op het besluit van het beheercomité van it-punt van 28 juni 2017 met betrekking tot de 
goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2016; 
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Gelet op artikel 23 §2 van de statuten van it-punt dat bepaalt de rekening van het voorbije dienstjaar 
jaarlijks aan de gemeenteraad van de deelnemende verenigingen ter goedkeuring moet worden 
voorgelegd; 
 
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 dienstjaar 2016 van de intergemeentelijke vereniging it-punt goed te keuren. 
  
art. 2 
it-punt, Vaartdijk 3/001, 3018 Wijgmaal in kennis te stellen van dit besluit. 
 
28. Nominatieve subsidie Primus Classic 
Overwegende dat op 16 september 2017 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 2017 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 16 september 2017 en het bedrag 
betaalbaar te stellen op actie nr. 007.002.001.004 en registratiesleutel 0740/64930000 van het 
exploitatiebudget 2017. 
 
art. 2  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van dit besluit. 
 
29. Kennisname verslag jeugdraad 9 mei 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de jeugdraad van 9 mei 2017. 
 
30. Kennisname verslag seniorenraad 16 mei 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 16 mei 2017. 
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31. Kennisname verslag sportraad 8 juni 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 8 juni 2017. 
 
32. Kennisname verslag milieuadivesraad 14 juni 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 14 juni 2017. 
 
33. Kennisname verslag noord-zuidraad 19 juni 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 19 juni 2017. 
 
 
Mondelinge vragen 
Raadslid Rudy Renders vraagt of de versleten spiegels worden vervangen. 
 
De schepen van verkeer antwoordt dat de bestelling lopende is. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt om op het braak liggende stuk grond aan de sporthal een hondenwei 
voor loslopende honden te maken waar wel de fecaliën der honden zouden moeten opgeruimd 
worden door hun begeleiders. 
 
Na debat zegt de voorzitter dat dergelijk initiatief eerder niet wenselijk is en dat het moeilijk zou zijn 
aldaar voldoende hygiëne te verzekeren. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt welke verkeersregeling eigenlijk van toepassing is op het 
kruispunt Venstraat, Zevenbunderweg en Goorstraat. 
 
De voorzitter antwoordt dat het gewoon een voorrang van rechts is en dat de cirkel in het midden 
van de straat geen rond punt is. Het verkeersvertragend effect werd wel al vastgesteld, want door er 
over te rijden is de bestuurder al veel aandachtiger dan vroeger. 
 
Raadslid Kristel Andries vraagt zich af of het nodig was voor de Primus Classic zo vroeg al de 
Provinciesteenweg op Kampenhout-sas af te sluiten. Minstens zouden de bewoners en handelaars 
tijdig en volledig moeten worden ingelicht. 
 
De voorzitter antwoordt dat dit punt buiten het grondgebied van de gemeente ligt en dat er wellicht 
goede redenen in het kader van de veiligheid geweest zijn om dit zo te organiseren. Zelf kon hij via 
de Wespelaarsebaan nog tijdig bestemmingen aan de overzijde bereiken. Mogelijk had een en ander 
te maken met de parallelle organisatie van de wielertoeristenclassic. 
 
 
Besloten zitting 
 
34. Aanstelling stedenbouwkundigambtenaar en gemeentelijk omgevingsambtenaar 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
 
Overwegende dat dit decreet de integratie van de stedenbouwkundige procedure en de 
milieuvergunningsprocedure tot doel heeft; 
 
Gelet op artikel 9 §1 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning dat 
bepaalt dat iedere gemeente minimaal één gemeentelijke omgevingsambtenaar moet aanduiden; 
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Overwegende dat de gemeente hiervoor beroep kan doen op eigen personeel of op personeel van 
een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 waarmee de heer Adriaan Pardon, als 
ruimtelijk planner verbonden aan Interleuven, werd aangesteld als gemeentelijk 
omgevingsambtenaar; 
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon op 31 oktober 2017 Interleuven en derhalve ook de 
gemeente verlaat om een andere taak op te nemen; 
 
Overwegende dat Interleuven voorstelt de heer Adriaan Pardon te vervangen door de heer Robin 
Oliviers die eveneens als ruimtelijk planner aan Interleuven is verbonden; 
 
Overwegende dat de heer Robin Oliviers over de nodige deskundigheid beschikt om de taak van 
omgevingsambtenaar te kunnen vervullen; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
aanstelling als omgevingsambtenaar: Robin Oliviers  21 JA; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
De heer Robin Oliviers, Prosper Vanlangendoncklaan 19, 3012 Leuven, geboren op 19 januari 1988, 
met onmiddellijke ingang aan te stellen als omgevingsambtenaar; 
 
art. 2  
Betrokkene en de Vlaamse overheid in kennis te stellen van dit besluit. 
 
35. Aanstelling secretaris 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 26 september 2016 met betrekking tot de 
samenstelling van de GECORO; 
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon, omgevingsambtenaar, werd aangesteld als secretaris van 
de GECORO; 
 
Overwegende dat de heer Adriaan Pardon omwille van het opnemen van een andere functie vanaf ... 
niet langer als omgevingsambtenaar voor de gemeente Boortmeerbeek fungeert en derhalve ook 
niet langer als secretaris van de GECORO; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad een nieuwe secretaris ter vervanging van de heer Adriaan 
Pardon moet aanstellen; 
 
Overwegende dat het in de gemeente Boortmeerbeek gebruikelijk is dat de omgevingsambtenaar de 
functie van secretaris van de GECORO waarneemt; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 september 2017 waarbij de heer Robin Oliviers 
werd aangesteld als omgevingsambtenaar; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 21 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
secretaris (niet-stemgerechtigd): omgevingsambtenaar Robin Oliviers 21 JA; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
 
art. 1  
De omgevingsambtenaar, de heer Robin Oliviers, aan te stellen als secretaris van de GECORO. 
 
art. 2  
Dit besluit voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


