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GEMEENTERAAD 
 

 
Zitting van  23 oktober 2017 

 

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

Verontschuldigd: Remy Peelaerts, Audrey Bogaerts raadsleden 
 

 
Vanaf punt 9 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 16 vervoegt Bert Meulemans, raadslid terug de zitting. 
Vanaf punt 16 vervoegt Jan Peeters, gastspreker de zitting. 

 

Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr 43 te Boortmeerbeek (Schoolstraat) en gedeeltelijke 

wijziging voetweg nr. 87 
3. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 5 te Hever (Pachthofstraat) 
4. Addendum brownfieldconvenant Fabrieksweg 
5. Oprichting van en deelname aan ILV 'Sportregio' 
6. Aanpassing rechtspositieregeling 
7. Verzekering gewaarborgd inkomen personeel 
8. Deelname WijkWerkers Igo 
9. Kerkenbeleidsplan 
10. Centraal kerkbestuur - budget 2018 
11. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budgetwijziging 2017 nr. 1 
12. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2018 
13. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
14. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2018 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2018 
16. Budgetwijziging 2017 nr. 2 
17. Aanpassing lijst nominatieve subsidies 2017 
18. Cipal - mandatering statutenwijziging en buitengewone algemene vergadering 15 december 

2017 
19. EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 22 november 2017 
20. Interleuven - mandatering algemene vergadering 29 november 2017 
21. Iverlek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting  15 december 2017 
22. Finilek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting  15 december 2017 
23. Kennisname verslag noord-zuidraad 7 augustus 2017 
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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 september 2017 goed. 
 
2. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr 43 te Boortmeerbeek (Schoolstraat) en gedeeltelijke 

wijziging voetweg nr. 87 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt omwille van een veilig schoolverkeer de voetweg tussen de 
Vosweg en de Schoolstraat beter open te houden en te onderhouden. 
De voorzitter antwoordt dat deze voetweg wel uitkomt op wat ter bespreking ligt, maar dat het er 
eigenlijk niet over gaat. Toch zal het college van burgemeester en schepenen bekijken wat er kan 
gebeuren. 
Raadslid Bert Meulemans zegt dat hij raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wenst bij te treden in haar 
oproep. Ooit werden er opmetingen gedaan en bleek een deel van de voetweg niet openbaar te zijn. 
Er zou best een verbinding naar de weg op de oever van de Molenbeek worden gerealiseerd en in 
dezelfde beweging zou de verlenging dan mee bekeken kunnen worden. De wegen worden daarbij 
best ingeschreven in de Atlas der Buurtwegen na vaststelling van de rooilijn.  
Op vraag van raadslid Bert Meulemans zegt de voorzitter toe deze problematiek te zullen laten 
onderzoeken en voorstellen te formuleren, waarna op voorstel van de voorzitter het punt niet wordt 
uitgesteld. 
 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2014/00007 zoals aangevraagd door 
landmeter Geens uit Keerbergen op 8 juli 2014 en afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 22 december 2014 van  de percelen,  kadastraal perceel gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie E, nr. 99/P3 en N3 (hoek Schoolstraat met voetweg nr. 87) om 
over te gaan tot de realisatie van deze  verkaveling; 
 
Overwegende dat de buurtweg en de voetweg niet tot het openbaar domein behoren van de 
gemeente Boortmeerbeek maar eigendom zijn van de aanpalende eigenaars.  
 
Overwegende de mogelijkheid zich aanbiedt te voorzien in de verbreding van buurtweg nr. 43 te 
Boortmeerbeek; 
 
Overwegende een deel van buurtweg nr. 43 in het openbaar domein van de gemeente 
Boortmeerbeek te kunnen opnemen; 
 
Overwegende dat de overdracht van het deel van buurtweg nr. 43 haar invloed heeft of de 
eigendomsstructuur van voetweg nr. 87; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is  buurtweg nr.43 (Schoolstraat) gelegen langs 
vermeld percelen, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is een deel  voetweg nr. 87 (zonder naam) op te 
nemen in het openbaar domein; 
 
Gelet op de verklaring van 12 juni 2017 houdende de gratis grondafstand en de ten laste neming van 
de bijhorende kosten van en door de familie Laureys Marc en Glorie Christiane; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
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Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Fr. Geens uit Keerbergen (Lan040309)  van 12 juni 2017; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
De gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 43 (Schoolstraat) en de gedeeltelijke wijziging van 
voetweg van nr. 87 (zonder naam) langs de percelen, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 1e 
afdeling, sectie E, nr. 99/P3 en N3 (hoek Schoolstraat met voetweg nr. 87) en zoals aangeduid op het 
plan van landmeter Geens Fr. uit Keerbergen, voorlopig vast te stellen. 
 
art. 2 
Het rooilijnplan van de gedeeltelijke buurtweg nr. 43 (Schoolstraat) en de gedeeltelijke wijziging van 
voetweg nr. 87 (zonder naam) langs de percelen, oorspronkelijk,  kadastraal gekend als 
Boortmeerbeek, 1e afdeling, sectie E, nr. 99/P3 en N3 (hoek Schoolstraat met voetweg nr. 87) zoals 
aangeduid op het plan van landmeter Geens Fr. uit Keerbergen, voorlopig vast te stellen.  
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven hierover een openbaar onderzoek 
te organiseren. 
 
3. Gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 5 te Hever (Pachthofstraat) 
Raadslid Bert Meulemans pleit om eerst de rooilijn vast te stellen en dan pas het dossier van de 
verkaveling te behandelen. Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt wat het papiertje in het dossier 
met de vermelding ‘nog niet in orde voor provincie’ kan betekenen. Verwijzend naar de planologische 
toestand van een zijde van de Neerhofstraat waarbij bewoners blijvend last hebben van een 
zonevreemde toestand die zeer vreemd overkomt, meent zij hier te zien dat een zonevreemde woning 
kan worden afgebroken om er een verkaveling te realiseren. 
Schepen Steven Michiels antwoordt geen probleem te zien in de mogelijkheden die er zijn voor de 
woningen in de Neerhofstraat en de zonevreemde woningen in het algemeen aangezien zowel door 
de Codex als door het gRUP zonevreemde woningen de nodige waarborgen worden gegeven. 
Inlichtingen zijn gemakkelijk te bekomen, zowel bij de dienst ruimtelijke ordening als via de websites. 
 
Gelet op de intentie van de eigenaars van het perceel kadastraal perceel gekend als Hever, 2e 
afdeling, sectie A, nr. 602/D in de Pachthofstraat om over te gaan tot de verkaveling van dit perceel; 
 
Overwegende evenwel  te voorzien in de verbreding van het openbaar domein; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is buurtweg nr. 5 (Pachthofstraat te Hever), gelegen langs 
vermeld perceel, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 



- 126 - 

Gelet op de belofte van gratis grondafstand van ??? door de eigenaars van vermeld perceel, namelijk 
de heer en mevrouw Clauwaert – Moris, wonende Pachthofstraat 66 te 3191 Boortmeerbeek; 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Jan Foqué (Lan040926)uit Willebroek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 1 onthouding: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
 
art. 1  
De gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 5 (Pachtofstraat) gelegen langsheen het perceel 
kadastraal gekend als Hever, 2e afdeling, sectie A, nr. 602/D in de Pachthofstraat, zoals aangeduid op 
het plan van landmeter Foqué Jan (Lan040926) uit Willebroek van 17 mei 2017, voorlopig vast te 
stellen. 
 
art. 2  
Het rooilijnplan horende bij de gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 5 (Pachtofstraat) gelegen 
langsheen het perceel kadastraal gekend als Hever, 2e afdeling, sectie A, nr. 602/D in de 
Pachthofstraat, zoals aangeduid op het plan van landmeter Foqué Jan (Lan040926) uit Willebroek 
van 17 mei 2017, voorlopig vast te stellen. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven hierover een openbaar onderzoek 
te organiseren. 
 
4. Addendum brownfieldconvenant Fabrieksweg 
Gelet op  het decreet van 30 maart 2007 en latere wijzigingen betreffende de 
brownfieldconvenanten; 
 
Overwegende dat in dit kader een aanvraag werd ingediend voor het project nr. 70 ‘Fabrieksweg 
Boortmeerbeek’; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2011 betreffende de principiële goedkeuring 
brownfieldconvenant 'Fabrieksweg'; 
 
Overwegende dat het brownfieldconvenant in de mogelijkheid voorziet dat nieuwe partijen kunnen 
toetreden tot het brownfieldconvenant en realisatieconvenanten, dat partijen hun rechten en 
verplichtingen aan een andere partij kunnen overdragen en tevens voorzien is dat partijen kunnen 
uittreden; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 11 september 2017 met 
betrekking tot het het ontwerpaddendum 1 bij het brownfieldconvenant Fabrieksweg waarbij de 
bvba Jokemi, met maatschappelijke zetel Fabrieksweg 13, 3190 Boortmeerbeek, ingeschreven in de 
Kruispuntbank der ondernemingen met ondernemingsnummer 0676.702.484, vertegenwoordigd 
door Graphicomp, met maatschappelijke zetel Krommewege 31b, 9990 Maldegem en met als vast 
vertegenwoordiger de heer Bernard Dossche wonende te Nelemeersstraat 61, 9830 Sint-Martens-
Latem en Eindhof bvba, met maatschappelijke zetel Huinhovenstraat 7, 1820 Steenokkerzeel en met 
als vaste vertegenwoordiger de heer Joris Crynen, zelfde adres, in de hoedanigheid van zaakvoerders, 
als “Toetredende Actor” wordt toegevoegd, werd goedgekeurd; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
Het addendum 1 aan het Brownfieldconvenant voor het Brownfieldproject nr. 70 'Fabrieksweg' goed 
te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, de volmacht te verlenen in naam van de gemeente het addendum te 
ondertekenen. 
 
5. Oprichting van en deelname aan ILV 'Sportregio' 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt, verwijzend naar Sportwerk Vlaanderen, hoe de lesgevers 
worden gerekruteerd. Schepen Remi Serranne antwoordt dat de gemeente die organiseert voor de 
lesgevers zorgt. Alhoewel met een bijdrage van 0,20 EUR per inwoner de organisaties financierbaar 
moeten zijn, zullen daar waar mogelijk ook subsidies worden gebruikt. 
Op vraag van raadslid Rudy Renders verklaart de burgemeester dat het hier niet om een VZW gaat 
maar om de eenvoudigste vorm van intergemeentelijke samenwerking, zijnde de interlokale 
vereniging. 
 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op artikel 6 van het decreet van 6 juli 2001 met betrekking tot de intergemeentelijke 
samenwerking dat stelt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder 
rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van 
gemeentelijk belang te verwezenlijken; 
 
Overwegende dat de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Machelen, 
Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst de voorbije jaren in een samenwerkingsverband met als naam 
'Sportregio Noord' diverse sportinitiatieven aan de bevolking van deze gemeenten aanboden; 
 
Overwegende dat dit samenwerkingsverband werd gecoördineerd door de provincie Vlaams-
Brabant;  
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Overwegende de afslanking van de provincies waardoor de werking van de Sportregio Noord vanaf 1 
januari 2018 wordt stopgezet; 
 
Overwegende dat met het oog op een gevarieerd en kwaliteitsvol sportbeleid het wenselijk is deze 
bovenlokale activiteiten ook in de toekomst verder te kunnen organiseren; 
 
Overwegende dat de oprichting van een interlokale vereniging  
 
Overwegende dat de interlokale vereniging 'De Sportregio' deze bovenlokale sportactiviteiten 
kostendelend wil organiseren; 
 
Overwegende dat volgende gemeenten wensen toe te treden tot de interlokale vereniging 'De 
Sportregio': Boortmeerbeek, Haacht, Kampenhout, Keerbergen, Steenokkerzeel, Tremelo en Zemst;  
 
Gelet op het ontwerp van statuten en huishoudelijk reglement van de interlokale vereniging 'De 
Sportregio'; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 oktober 2017; 
  
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
Goedkeuring te verlenen aan bijgevoegd ontwerp van overeenkomst tot oprichting van de interlokale 
vereniging 'De Sportregio' met het doel het sportbeleid van de deelnemende gemeenten te 
stimuleren en op elkaar af te stemmen, intergemeentelijk overleg creëren en onderhouden waaruit 
gemeentelijke en intergemeentelijke sportactiviteiten en projecten kunnen voortvloeien. 
 
art. 2 
Goedkeuring te verlenen aan het huishoudelijk reglement zoals gevoegd bij de overeenkomst. 
 
art. 3 
De interlokale vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. De overeenkomst gaat in op de 
eerste van de maand volgend op de goedkeuring van de statuten van de interlokale vereniging door 
de bevoegde organen van de oprichters. 
 
art. 4 
De burgemeester en de secretaris te machtigen de overeenkomst te tekenen.  
 
6. Aanpassing rechtspositieregeling 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 en latere wijzigingen houdende 
de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het 
gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de 
rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2017 met betrekking tot de aanpassing van 
de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur van 29 mei 2017 waarmee het besluit van de gemeenteraad 
van 27 maart betreffende aanpassing van de rechtspositieregeling wordt geschorst voor wat betreft 
artikel 251 §1, 2e lid van de rechtspositieregeling; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot het intrekken van het 
besluit van de gemeenteraad van 27 maart betreffende aanpassing van de rechtspositieregeling voor 
wat betreft artikel 251 §1, 2e lid van de rechtspositieregeling; 
 
Overwegende dat het wenselijk is eveneens een aantal verduidelijkingen met betrekking tot het 
toekennen en het opnemen van vakantiedagen en het ziekteverlof aan te brengen; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met opmerkingen met de representatieve vakorganisaties van 20 
september 2017; 
 
Gelet op artikel 43 §2, 4° van het Vlaams gemeentedecreet dat bepaalt dat de vaststelling van de 
rechtspositieregeling tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
De aangepaste rechtspositieregeling in zijn geheel voor het gemeentepersoneel goed te keuren. 
 
art. 2  
De gecoördineerde rechtspositieregeling voor verder gevolg aan de hogere overheid over te maken. 
 
7. Verzekering gewaarborgd inkomen personeel 
Gelet op de rechtspositieregeling, zoals laatst gewijzigd bij besluit van de gemeenteraad van 23 
oktober 2017; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de 
personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en 
het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de 
secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het bestuur met ingang van 1 januari 2018 een verzekering gewaarborgd inkomen 
wenst af te sluiten voor haar medewerkers; 
 
Gelet op de besprekingen in de schoot van het Bijzonder Onderhandelingscomité van 20 september 
2017 met het tot stand komen van een protocol van akkoord tot gevolg; 
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Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de algemene principes als 
volgt vast te stellen: 
• de aangeslotenen: voor alle statutaire en contractuele medewerkers (met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) van het gemeentebestuur 
• de aansluitingsdatum: vanaf 1 januari 2018 
• de jaarlijkse vervaldag en herberekeningsdatum: 1 januari 
• de verzekerde jaarbezoldiging: 13,92 x bruto maandbezoldiging 
• de te verzekeren waarborgen: er wordt gestreefd naar het halveren van het inkomensverlies 

teneinde een goede balans te vinden tussen het beperken van het risico en het stimuleren om 
het werk te hervatten 

• de wachttijd: 1 maand voor contractuelen en het aantal opgebouwde ziektedagen met een 
minimum van één maand voor statutairen 

• de jaarlijkse indexering: 2% 
• de bepaling van het einde van de uitkeringen: bij het beëindigen van de arbeidsongeschiktheid, 

bij overlijden, bij toetreding tot pensioen, bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
Met ingang van 1 januari 2018 het principe van een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten 
voor de medewerkers van het gemeentebestuur als nieuw sociaal voordeel. 
 
art. 2 
De algemene principes van deze verzekering vast te stellen als volgt: 
• de aangeslotenen: voor alle statutaire en contractuele medewerkers (met een 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur) van het gemeentebestuur 
• de aansluitingsdatum: vanaf 1 januari 2018 
• de jaarlijkse vervaldag en herberekeningsdatum: 1 januari 
• de verzekerde jaarbezoldiging: 13,92 x bruto maandbezoldiging 
• de te verzekeren waarborgen: er wordt gestreefd naar het halveren van het inkomensverlies 

teneinde een goede balans te vinden tussen het beperken van het risico en het stimuleren om 
het werk te hervatten 

• de wachttijd: 1 maand voor contractuelen en het aantal opgebouwde ziektedagen met een 
minimum van één maand voor statutairen 

• de jaarlijkse indexering: 2% 
• de bepaling van het einde van de uitkeringen: bij het beëindigen van de arbeidsongeschiktheid, 

bij overlijden, bij toetreding tot pensioen, bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten een overheidsopdracht uit te schrijven 
teneinde deze verzekering af te sluiten. 
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art. 4 
In de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel in Titel 7, Hoofdstuk VI (de sociale voordelen) 
een afdeling 5 toe te voegen waarin deze verzekering wordt opgenomen. 
 

8. Deelname WijkWerkers Igo 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of het hier een identieke werking aan het PWA betreft. 
De voorzitter antwoordt dat dit de rechtsopvolger is, nu met eigen Vlaamse accenten met onder 
andere een beperking in de duur. Voor sommige gemeenten zorgt de nieuwe werking blijkbaar voor 
problemen in de naschoolse opvang. 
Op vraag van raadslid Kristel Andries om na te kijken hoe het binnen het lokale vrije onderwijs 
eventueel een effect op de regeling van het middagtoezicht zou kunnen hebben, antwoordt schepen 
van onderwijs Karin Derua dat de Wegwijzer vroeger wel op het PWA beroep deed, maar dat zij nu 
iemand in dienst hebben. 
 

Gelet op het ontwerpdecreet ‘Wijk-Werken’ zoals goedgekeurd door Vlaamse Regering op 28 april 
2017; 
 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juni 2017 betreffende het 'wijk-werken'; 
 

Overwegende dat de Vlaamse regering besloot het systeem van PWA-stelsel om te zetten naar een 
nieuw stelsel van ‘Wijk-Werken’ waarin lokale verankering en het uitvoeren van maatschappelijk 
relevante taken voor werkzoekenden of leefloners die nood hebben aan een laagdrempelige opstap 
naar werk centraal staan; 
 

Overwegende dat gestreefd wordt naar regiowerking met minimaal 60.000 inwoners per regio; 
 

Overwegende dat de gemeente als lid van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging IGO 
deze vereniging kan aanduiden als organisator voor het 'wijk-werken'; 
 

Overwegende het voorstel van IG IGO div waarbij een regio-dekkende oplossing wordt aangeboden, 
optimaal gebruik wordt gemaakt van het door VDAB ter beschikking gestelde personeel en extra 
personeel kan worden aangeworven om in te zetten op de kwaliteit van de dienstverlening, zowel 
naar de werkzoekende als naar de gebruiker/klant; 
 

Overwegende dat er geen extra kosten voor de gemeente te voorzien zijn; 
 

Gelet op het principieel akkoord van het college van burgemeester en schepenen van 10 juli 2017; 
 

Gelet op het positief advies van het vast bureau van het OCMW Boortmeerbeek van 12 juli 2017; 
 

Gelet op de statuten van IG IGO div; 
 

Gelet op  het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 september 2017; 
 

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

BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Steven 
Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en 

 Rudi Renders 
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art. 1 
In te stemmen met het voorstel om in te stappen in het nieuwe ‘Wijk-Werken’-stelsel. 
 
art. 2  
In te stemmen met het voorstel om ‘Wijk-Werken’ regionaal te organiseren, op niveau van de 
intergemeentelijke vereniging IGO div waarvan ze vennoot is.  
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen zich het recht voor te behouden om zelf te beslissen 
over activiteiten die ze via het ‘wijk-werken’ wil toelaten op haar grondgebied.  
 
Raadslid Bert Meulemans verlaat ingevolge Artikel 27 §1 – 1° van het Vlaams gemeentedecreet de 
zitting. 
 
9. Kerkenbeleidsplan 
Raadslid Steven Van Loock vraagt welke praktische impact het kerkenbeleidsplan kan hebben op 
bijvoorbeeld subsidies. Schepen Steven Michiels legt uit dat de erfgoedsubsidiëring verbonden wordt 
aan het hebben van een kerkenbeleidsplan. 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt wat de huisvestingstoelage inhoudt. De voorzitter licht toe 
dat het hier een wettelijke regeling betreft voor de huisvesting van de pastoor in het geval er geen 
pastorie is. Hierover werden in het verleden de nodige afspraken gemaakt. 
 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de 
erkende erediensten, gewijzigd bij decreet van 6 juli 2012; 
 
Gelet op de omzendbrief BA-2005/01 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap houdende de 
toepassing van het decreet van 7 mei 2004; 
 
Gelet op de conceptnota 'Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk” van de Vlaamse minister 
voor Binnenlands Bestuur en Onroerend Erfgoed van 24 juni 2011; 
 
Gelet op het decreet van 12 juli 2013 houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de 
eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening 
en crematoria; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2014/2 van 28 maart 2014 betreffende subsidies voor (niet)-
beschermde gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van niet-
confessionele morele dienstverlening en crematoria; 
 
Gelet op het voorbereidende overleg tussen de centrale kerkraad Boortmeerbeek en het 
gemeentebestuur; 
 
Gelet op het ontwerp van kerkenbeleidsplan voor de gemeente Boortmeerbeek van 28 juni 2017; 
 
Gelet op de brief van het aartsbisdom Mechelen - Brussel van 21 augustus 2017 met betrekking tot 
de goedkeuring van het kerkenbeleidsplan voor de gemeente Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Marie-Ange Henderix, Maurice 
Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Steven Van Loock, Marita 
Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het kerkenbeleidsplan voor de gemeente Boortmeerbeek goed te keuren. 
 
art. 2 
Het kerkenbeleidsplan maakt integraal deel uit van dit besluit. 
 
art. 3 
De centrale kerkraad Boortmeerbeek en het aartsbisdom Mechelen - Brussel in kennis te stellen van 
dit besluit. 
 
10. Centraal kerkbestuur - budget 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget 2018 vanwege het Centraal Kerkbestuur Boortmeerbeek waarbij 
vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
Financiële middelen op 1 januari 2018 1.750,00 EUR 
Exploitatie ontvangsten 750,00 EUR 
Exploitatie uitgaven 800,00 EUR 
Financiële middelen op 31 december 2018 1.700,00 EUR 
 
art. 2 
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
11. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budgetwijziging 2017 nr. 1 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 september 2016 met betrekking tot de 
goedkeuring van het budget 2017 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint Antonius Abt Boortmeerbeek van 3 
augustus 2017 met betrekking tot de budgetwijziging 2017 nr. 1;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Kennis te nemen van de budgetwijziging 2017 nr. 1 vanwege de kerkfabriek Sint Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 34.662,00 EUR 
- uitgaven 56.506,00 EUR 
- saldo -21.844,00 EUR 
- overboekingen -17.000,00 EUR 
- saldo -38.844,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 1.546,04 EUR 
- exploitatietoelage 37.297,96 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 37.297,96 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 1.043.437,00 EUR 
- uitgaven 1.439.616,00 EUR 
- saldo -396.179,00 EUR 
- overboekingen 17.000,00 EUR 
- saldo -379.179,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 0,00 EUR 
- saldo -379.179,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR  
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
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12. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - budget 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 3 
augustus 2017 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2018;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 39.042,00 EUR 
- uitgaven 67.871,00 EUR 
- saldo -28.829,00 EUR 
- overboekingen -30.000,00 EUR 
- saldo -58.829,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 30.375,88 EUR 
- exploitatietoelage 28.453,12 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 28.453,12 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 1.195.000,00 EUR 
- uitgaven 1.327.816,00 EUR 
- saldo -132.816,00 EUR 
- overboekingen 30.000,00 EUR 
- saldo -102.816,00 EUR 
- tekort investeringen -102.816,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
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13. Kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 3 
augustus 2017 met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek van 3 
augustus 2017 met betrekking tot de goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 juni 2016 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017met betrekking tot de goedkeuring 
van het budget 2018 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Boortmeerbeek 
goed te keuren. 
 
art. 2 
Bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 van de gemeente rekening te 
houden met het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt 
Boortmeerbeek. 
 
14. Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Hever - budget 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever van 6 juni 2017 met 
betrekking tot de goedkeuring van het budget 2018;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Hever 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 8.695,00 EUR 
- uitgaven 34.030,00 EUR 
- saldo -25.335,00 EUR 
- overboekingen 0,00 EUR 
- saldo -25.335,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 24.856,45 EUR 
- saldo -478,55 EUR 
- exploitatietoelage 478,55 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 478,55 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 75.000,00 EUR 
- uitgaven 75.000,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
- overboekingen 0,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 0,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 75.000,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
15. Kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken - budget 2018 
Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de 
erkende erediensten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 oktober 2006 houdende het algemeen 
reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale 
besturen van de erkende erediensten; 
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Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en 
Inburgering van 12 januari 2007 betreffende de boekhouding van de besturen van de eredienst; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de kerkraad van kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken van 9 augustus 2017 
met betrekking tot de goedkeuring van het budget 2017;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Kennis te nemen van het budget dienstjaar 2018 vanwege de kerkfabriek Heilige Familie Schiplaken 
waarbij vastgesteld wordt dat volgende bedragen werden ingeschreven: 
 
exploitatiebudget: 
- ontvangsten 7.290,00 EUR 
- uitgaven 28.2005,00 EUR 
- saldo -20.910,00 EUR 
- overboekingen 0,00 EUR 
- saldo -20.910,00 EUR 
- overschot exploitatie 2016 22.290,87 EUR 
- exploitatietoelage 0,00 EUR 
- saldo 1.380,87 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
investeringsbudget: 
- ontvangsten 0,00 EUR 
- uitgaven 0,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
- overboekingen 0,00 EUR 
- saldo 0,00 EUR 
- overschot investeringen 2016 2.000,00 EUR 
- saldo 2.000,00 EUR 
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 0,00 EUR 
 
art. 2  
Dit budget met een gunstig advies aan de goedkeuring van de hogere overheid voor te leggen. 
 
Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting. 
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16. Budgetwijziging 2017 nr. 2 
Raadslid Steven Van Loock merkt op dat de eindafrekening die vorige gemeenteraad werd 
goedgekeurd een bedrag van meer dan 242.000,00 EUR omvatte, terwijl nu maar een bedrag van 
ongeveer 177.000,00 EUR in investering wordt opgenomen. De financieel beheerder legt uit dat er 
kredietnota’s zijn, meerwerken en een hoger voorzien krediet. Tevens mogen saldo’s in de 
investeringsuitgaven worden overgedragen. Een aanpassing van het meerjarenplan is niet nodig 
aangezien de uitgaven binnen het jaar vallen. Schepen van financiën Hans De Locht geeft nog aan dat 
er ook meer was dan alleen fase 2. 
Vervolgens wijst raadslid Bert Meulemans op verschillende cijfers bij de kerkfabrieken voor wat de 
huisvestingstoelage betreft. Na debat blijkt dat elk kerkfabriek een zelfde bedrag krijgt en dat het 
bedrag bij Sint-Antonius Abt het juiste is. Er is dus geen tekort en volgens de schepen van financiën 
maakt het op rekeningniveau geen verschil. Hij bevestigt dat de volgende maal wel normaal gezien de 
juiste cijfers zullen worden opgenomen, rekening houdend met de jaarlijkse indexering. 
Raadslid Steven Van Loock stelt daarop voor al de gemeentelijke subsidies te koppelen aan een 
jaarlijkse index. De voorzitter meent dat dit best telkens per jaar wort bekeken bij de nominatieve 
vaststelling.  
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt naar de samenstelling van de subsidie voor HeBos in 
functie van de handelskernversterking waarop de voorzitter toelicht dat deze regeling al 2 jaar in 
voege is. 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 houdende het Algemeen Reglement op de 
Gemeentelijke Comptabiliteit; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2016/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 15 juli 2016 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2017; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2017 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017 met betrekking tot de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014 - 2019 en de goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr. 1; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2017 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging geen invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2019; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 26 september 2017 met betrekking tot het 
voorontwerp van budgetwijziging 2017 nr. 2; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2017; 
 
Overwegende de toelichting door de financieel beheerder en de schepen van financiën ter zake; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 11 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck en Marc Usewils. 

 8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Dirk Bernagie, Steven Van 
Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1 
De budgetwijziging 2017 nr. 2 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
17. Aanpassing lijst nominatieve subsidies 2017 
De gemeenteraad stelt de aangepaste lijst met de volgende nominatieve subsidies voor het 
dienstjaar 2017 vast: 
 

Lijst van de nominatief toegekende subsidies en toelagen 
 

Omschrijving goedgekeurd budget 

Nominatieve subsidies 

Toelage aan Ziekenzorg Schiplaken 300,00 EUR 

Toelage aan Ziekenzorg Hever 300,00 EUR 

Toelage aan Ziekenzorg Boortmeerbeek 300,00 EUR 

Toelage aan Ziekenzorg Haacht-Station 150,00 EUR 

Toelage aan Vereniging voor Stoma-patiënten 300,00 EUR 

Toelage aan Vlaamse Liga voor Fibromyalgie 300,00 EUR 

Toelage aan Panal 300,00 EUR 

Toelage aan Rode Kruis Haacht 1.388,00 EUR 

Toelage aan HEBOS 3.000,00 EUR 

Toelage aan HEBOS voor handelskernversterking 3.000,00 EUR 

Toelage aan vzw Sportpromotie 620,00 EUR 

Subsidie aan N.S.B. Boortmeerbeek 2.350,00 EUR 

Bijdrage werkingskosten politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen 

1.147.283,56 EUR 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek O.L.V. Hever 68.828,14 EUR 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek H. Familie 
Schiplaken 

40.067,00 EUR 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek O.L.V. 
Gedurige Bijstand Haacht-Station 

13.768,00 EUR 

Bijdrage werkingskosten kerkfabriek St.-Antonius-
Abt 

37.297,96 EUR 

Bijdrage werkingskosten protestantse 
kerkgemeenschap 

1.000,00 EUR 

Bijdrage hulpverleningszone Oost-Brabant 
(brandweer) 

508.875,61 EUR 

Bijdrage werkingskosten OCMW 1.949.245,94 EUR 

Bijdrage in de exploitatie van HaBoBIB 399.431,00 EUR 

Huisvestingstoelage kerkfabriek O.L.V. Hever 3.715,27 EUR 
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Huisvestingstoelage kerkfabriek H. Familie 
Schiplaken 

3.715,27 EUR 

Huisvestingstoelage kerkfabriek O.L.V. Gedurige 
Bijstand Haacht-Station 

1.203,00 EUR 

Huisvestingstoelage kerkfabriek St.-Antonius-Abt 
Boortmeerbeek 

3.430,00 EUR 

Toelage aan BIN Lievekensbossen 300,00 EUR 

Toelagen toegekend volgens reglement 

Toelagen aan gehandicapteninstellingen  7.000,00 EUR 

Toelagen inbraakbeveiliging 5.000,00 EUR 

Toelagen voor wijkfeesten 7.000,00 EUR 

Toelagen aan sportclubs 14.527,50 EUR 

Impulssubsidies sportverenigingen 10.000,00 EUR 

Toegestane werkingssubsidie aan 
sportverenigingen met eigen infrastructuur 

15.000,00 EUR 

Toelagen aan de organisatie van sportwedstrijden 
waaronder de subsidie van 7.500,00 EUR aan 
Wielervrienden Kampenhout voor de organisatie 
van de Primus Classic 

10.000,00 EUR 

Toelagen aan jubilerende verenigingen  3.000,00 EUR 

Toelagen aan cultuurverenigingen  16.464,50 EUR 

Prijssubsidie autonoom gemeentebedrijf 144.674,83 EUR 

Tegemoetkoming voor begrafenis oud-strijders 2.000,00 EUR 

Toelagen aan verenigingen 
ontwikkelingssamenwerking  

10.000,00 EUR 

Toelagen aan jeugdverenigingen  44.551,00 EUR 

Toelagen noodslachtingen 750,00 EUR 

Subsidie herbruikbare luiers aan gezinnen 1.500,00 EUR 

Geboortepremies 7.000,00 EUR 

Premies bij voorhuwelijkssparen 500,00 EUR 

 
18. Cipal - mandatering statutenwijziging en buitengewone algemene vergadering 15 december 

2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Cipal; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 13 september 2017 werd opgeroepen 
deel te nemen aan buitengewone algemene vergadering waarin de statutenwijziging wordt 
vastgesteld van Cipal op 15 december 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Overwegende dat de statuten van Cipal dienen gewijzigd te worden om deze in overeenstemming te 
brengen met de bepalingen van het wijzigingsdecreet; 
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Overwegende dat ook nog een aantal andere wijzigingen in de statuten doorgevoerd worden zoals 
uiteengezet in de toelichtende nota; 
 
Overwegende dat hiertoe op vrijdag 15 december 2017 om 10.30 uur een buitengewone algemene 
vergadering van Cipal zal plaatsvinden; 
 
Gelet op de statuten van Cipal, zoals laatst gewijzigd op 13 december 2013, goedgekeurd bij besluit 
van 25 maart 2014  van de Vlaamse regering; 
 
Gelet op het ontwerp van statutenwijziging van Cipal, goedgekeurd door de raad van bestuur van 
Cipal in zitting van 12 september 2017 en per aangetekend schrijven van 13  september 2017 aan de 
gemeente overgemaakt; 
 
Gelet op de toelichtende nota bij het ontwerp van statutenwijziging; 
 
Overwegende dat artikel 39 DIS bepaalt dat uiterlijk 90 kalenderdagen voor de algemene vergadering 
die de statutenwijzigingen moet beoordelen, een door de raad van bestuur opgesteld ontwerp aan 
alle deelnemers wordt voorgelegd; dat de beslissingen terzake van hun raden die de oorspronkelijke 
statuten hebben goedgekeurd, het mandaat bepalen van de respectievelijke vertegenwoordigers op 
de algemene vergadering; 
 
Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van Cipal; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten de heer 
Steven Michiels (effectief) en mevrouw Els Schoeters (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te 
duiden als volmachtdragers van de gemeente op de buitengewone algemene vergaderingen van 
Cipal die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de statutenwijziging op de 
buitengewone algemene vergadering van Cipal op 15 december 2017:  
1. Keurt de invoeging van een nieuw hoofdstuk VI in de statuten goed. 
2. Keurt de wijzigingen aan het opschrift van de statuten goed om deze in overeenstemming te 

brengen met de genomen besluiten. 
3. Maakt zich na onderzoek van de bekomen documenten en de toelichtende nota bij het 

ontwerp van statutenwijziging, de motieven die hierin vervat zijn met betrekking tot de 
hierna goedgekeurde artikelen eigen: 

• Keurt de wijziging van artikel 1 van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 2, eerste lid van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 4bis, §2 van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 5 van de statuten goed. 
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• Keurt de wijziging van artikel 7 van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 9, eerste en tweede lid van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 13 van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 15 van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 16, §2 van de statuten goed. 
• Keurt de opheffing van artikel 25bis van de statuten goed. 
• Keurt de wijziging van artikel 36, §1 van de statuten goed. 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 
handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
19. EcoWerf - mandatering bijzondere algemene vergadering 22 november 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 22 november 2017 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 22 november 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten Karin 
Derua (effectief) en Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de bijzondere algemene vergadering van 
EcoWerf op 22 november 2017:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 21 juni 2016 
3. Budgetten 2018 
4. Werkingsbijdragen 2018 
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5. Opvraging gemeentelijke en provinciale bijdrage werkingskosten 2018 - cf. artikel 15.2. van de 
statuten 

6. Benoeming van nieuw lid in de Raad van Bestuur - gemeente Geetbets 
7. Diversen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
20. Interleuven - mandatering algemene vergadering 29 november 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Interleuven; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 28 september 2017 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering van Interleuven op 29 november 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten de heer 
Maurice Vanmeerbeeck (effectief) en mevrouw Marie-Ange Henderix (plaatsvervanger), 
gemeenteraadsleden, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Interleuven die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
Interleuven op 29 november 2017:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Goedkeuring verslag algemene vergadering van 14 juni 2017 
3. Strategie en te ontwikkelen activiteiten 2018 
4. Begroting 2018 
5. Diversen 
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art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
21. Iverlek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting 15 december 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 15 september 2017 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de algemene vergadering  in buitengewone zitting van Iverlek op 15 december 
2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten 
mevrouw Audrey Bogaerts (effectief) en de heer Remi Serranne (plaatsvervanger), 
gemeenteraadsleden, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Iverlek die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van Iverlek op 15 december 2017:  
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 

van deel Finilek in Iverlek 
2. Bespreking in het kader van artikel 44 van het Vlaams decreet houdende de intergemeentelijke 

samenwerking van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 
2018 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2018 

3. Bekrachtiging van de volmachtverlening voor het jaar 2018 inzake bestellingen van Iverlek aan 
Eandis System Operator cvba 

4. Statutaire benoemingen 
5. Statutaire mededelingen 
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art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
22. Finilek - mandatering Algemene Vergadering  in buitengewone zitting  15 december 2017 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging Finilek; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 14 september 2017 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van Finilek op 15 december 2017; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten de heer 
Steven Michiels (effectief) en mevrouw Marie-Ange Henderix (plaatsvervanger), 
gemeenteraadsleden, aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene 
vergaderingen van Finilek die zullen plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitengewone algemene vergadering 
van Finilek op 15 december 2017:  
Gewone gedeelte: 
1. Statutaire benoemingen 
2. Statutaire mededelingen 
Notarieel gedeelte: 
3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek en 
Zefier CVBA. 

4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene 
aandelencategorie "F" en de creatie van een nieuwe rekeningsector voor de strategische 
participatie in Wind4Flanders. 

5. Vereffening van de algemene aandelencategorie met kenletter "F", kapitaalvermindering in dat 
verband en uitkering van het bedrag van de kapitaalvermindering aan de relevante deelnemers 
van de vereniging tegen vernietiging van de aandelen van de algemene aandelencategorie "F". 
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6. Verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal met 1.175 EUR door de uitgifte van 47 
aandelen van rekeningsector Fw met een nominale waarde van 25 EUR elk, waarbij één aandeel 
aangeboden wordt aan iedere deelnemer die thans rechten heeft op het resultaat van de 
participatie in Wmd4Flanders, derwijze dat deze participatie voortaan ook deels gefinancierd 
wordt door kapitaal. 

7. Inschrijving op de nieuwe aandelen Fw. 
8. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 
9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de 

deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Finilek, de overnemende 
opdrachthoudende vereniging Iverlek en de overnemende coöperatieve vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het 
Wetboek van vennootschappen, met name: 
a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van 

vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging 
en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 

b) de volgende bijzondere verslagen: 
(i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel 

overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen; 
(ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731 

van het Wetboek van vennootschappen; 
De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de 
vereniging kennis nemen van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de 
overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen en 
kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen. 

10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in 
de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en 
vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene 
vergadering die tot de splitsing besluit. 

11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en 
tijdsbepaling. 

12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende 
voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van 
de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende 
voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het 
splitsingsvoorstel: 
a) Goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming, 

ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten 
als de verplichtingen van de dienstverlenende vereniging Finilek: 
(i) deels aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, met zetel te Aarschotsesteenweg 

58, 3012 Leuven; 
(ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met 

zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2,1000 Brussel; 
b) Beschrijving van de over te dragen activa en passiva; 
c) Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing; 
13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in 

het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder 
verslag van de raad van bestuur. 
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14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid 
machtiging aan de raad van bestuur om: 
a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11 

afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het 
voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is 
hiervan afstand te doen; 

b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van 
de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen; 

c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd in 
het splitsingsvoorstel; 

d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de 
geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen vereniging, 
de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december 2017, 
berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag 
over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december 2017; 

e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de 
nieuwe aandelen in Iverlek OV en Zefier CVBA te verdelen over de deelnemers van de 
vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het 
bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van 
deelnemers; 

f) het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder 
vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen; 

g) daartoe alle akten en stukken te tekenen, woonplaats te kiezen en alles te doen wat nodig of 
nuttig kan zijn; 

h) alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de neerlegging en publicatie van de 
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in 
de meest brede zin. 

 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
23. Kennisname verslag noord-zuidraad 7 augustus 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 7 augustus 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 149 - 

Mondelinge vragen 
Raadslid Kristel Andries vraagt of de werken in de Oudestraat volgens schema verlopen. 
 
Schepen van openbare werken Annick DeKeyser legt de verschillende fases in de planning uit waarbij 
voorzien is in het aanbrengen van de glijbekisting half november en, bij gunstige 
weersomstandigheden, de onderlaag asfalt voor de jaarwende wordt gelegd. Daarna rest dan het 
laatste deel in werkfase.  
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 
De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


