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Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt de notulen van de gemeenteraad van 27 november 2017 goed behalve voor 
betreft de goedkeuring van agendapunt 1 'Notulen vorige zitting'. 
 
De gemeenteraad stelt vast dat in de notulen van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 de tekst van 
agendapunt 21 'Iverlek - mandatering Algemene Vergadering in buitengewone zitting 15 december 
2017' als volgt had moeten luiden: 
 
'De gemeenteraad, 
 
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 
 
art. 1 
Goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering in buitengewone zitting 
van de opdrachthoudende vereniging Iverlek van 15 december 2017:  
 
1. Voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling 

van deel Finilek in Iverlek 
1.1. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse 

financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Finilek in Iverlek. 
1.2. 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. 
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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. 

1.3. 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. 

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

1.5. 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 nemen activa en passiva; 
c. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de 

splitsing; 
d. Goedkeuring van de verhoging van het vaste en het variabele gedeelte van het kapitaal 

ingevolge splitsing en bijgevolg van aanpassing van artikel 8 van de statuten om dit in 
overeenstemming te brengen met de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal; 

e. Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van vennootschappen, wijziging van het doel 
door toevoeging van volgende activiteiten:  
(i) het beheer, verwerven en of financieren van strategische participaties in Publigas 

en Publi-T,  
(ii)  het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door de voormalige 

financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag van de 
verkrijgende vereniging en/of het realiseren van investeringen die voorzien zijn in 
hun budget en  

(iii) het beheer van de gouden aandelen in Telenet, en kennisneming in dit verband van 
het  bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het verslag van de 
commissaris met betrekking tot de staat van activa en passiva per 30 juni 2017 in 
het kader van artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen; 

f. Artikelsgewijze wijziging van artikel 2bis, 3, 8, 9, 10, 15, 17, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32 en 
37bis van de statuten ten einde onder meer de werking van de vereniging in 
overeenstemming te brengen met de ingevolge de splitsing verkregen 
vermogensbestanddelen, dit conform het ontwerp van statutenwijziging gevoegd bij de 
agenda. 
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1.6. Aanvaarding van de uitbreiding van de aansluiting van de deelnemers voor de subactiviteit 
Strategische participaties alsook het verzorgen en opvolgen van andere financieringen die door 
de voormalige financieringsvereniging vόόr 1 januari 2018 zijn verstrekt aan de deelnemende 
gemeenten met het oog op de verwerving van aandelen Ae en Ag en/of het realiseren van 
investeringen die voorzien zijn in hun budget inclusief het beheer van de gouden aandelen en de 
daaraan verbonden rechten. 

1.7. Goedkeuring van de deelneming van de vereniging in de ondernemingen waarvan participaties 
overgedragen worden aan de vereniging in het kader van de splitsing, in het bijzonder de 
ondernemingen Publi-T en Publigas. 

1.8. 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. 

1.9. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende 
machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing en statutenwijziging, met 
inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur, met mogelijkheid van subdelegatie voor de 
punten g., h. en i., om: 
a. van de opschortende voorwaarden zoals vastgesteld in agendapunt 1.4. afstand te doen, 

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

b. de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien 
van de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 1.4., 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 en de  overnemende vereniging 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 de vereniging te verdelen over de deelnemers van de te splitsen 
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 definitief bedrag van de kapitaalverhoging ingevolge de splitsing in boekhoudkundige 
continuïteit per 1 januari 2018 vast te stellen, en artikel 8 van de statuten hieraan aan te 
passen; 

g. het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de 
verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en de daaruit vloeiende 
kapitaalverhoging van de overnemende vereniging, authentiek vast te stellen; 

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

i. alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van 
de buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest 
brede zin. 

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 
Zijn goedkeuring te hechten aan:  
a. het voorstel tot splitsing door overneming door de opdrachthoudende vereniging Iverlek van een 

deel van de dienstverlenende vereniging Finilek, waarbij op 1 januari 2018 alle betrokken activa 
en passiva en alle rechten en plichten, boekhoudkundig overgedragen worden aan Iverlek, mits 
toekenning aan de deelnemende gemeenten van Iverlek van  aandelen Apt voor de 
deelnemingen in Publi-T, aandelen Apg voor de deelnemingen in Publigas en aandelen Ate voor 
de deelneming in de ‘Gouden aandelen’ van Telenet Group Holding nv, zonder aanduiding van 
nominale waarde, volledig volgestort,  

b. de inbreng door de gemeente/stad van de activiteit beheer van Strategische participaties bij  de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek; 

c. de voorgestelde doel- en statutenwijzigingen van  de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 
onder de opschortende voorwaarden van de verwezenlijking van de voorgenomen splitsing van 
Finilek.  

 
art. 3 
De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering in 
buitengewone zitting van de opdrachthoudende vereniging Iverlek op 15 december 2017, op te dragen 
zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden inzake 
voormelde artikelen 1 en 2 van onderhavig besluit van de gemeenteraad. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van voormelde besluiten en 
onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek, ter 
attentie van het secretariaat, uitsluitend op het e-mailadres (pdf) intercommunales@eandis.be.' 
 
De gemeenteraad besluit deze correctie via een randmelding bij de notulen van de gemeenteraad van 
23 oktober 2017 aan te brengen. 
 
2. Aankoop 16 parkeerplaatsen residentie Den Ast 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de politie over een aantal afgesloten staanplaatsen kan 
beschikken; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 april 2016 met betrekking tot de goedkeuring van de 
aankoop van 16 ondergrondse staanplaatsen onder het gebouw W2 op de mouterijsite en dit voor een 
bedrag van 320.000,00 EUR (exclusief overdrachtskosten en btw); 
 
Overwegende dat de nodige financiële middelen voor deze aankoop werden opgenomen in het 
meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
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; 
 
 
 



- 202 - 

BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
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 Breevast Development Belgium, met 
zetel Van Puttelei 18 te 2020 Antwerpen, van 16 ondergrondse staanplaatsen onder het gebouw W2 
op de mouterijsite en dit voor een bedrag van 320.000,00 EUR (exclusief overdrachtskosten en btw), 
zoals opgesteld door gemandateerd notaris Chris Van Edom te Hever 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. 
 
art. 3 
Deze aankoop te financieren met de middelen voorzien onder registratiesleutel 22100000/0190  en 
actienummer 004.002.003.59 van het meerjarenplan 2014 - 2019. 
 
3. Overname openbare verlichting 
De heer Angelo Lambrechts van EANDIS wordt door de voorzitter gevraagd toelichting te verschaffen 
bij de overname van de openbare verlichting door EANDIS en de redenen die ten grondslag liggen van 
deze operatie. Aan de hand van een projectie wordt duidelijk gemaakt op welke wijze EANDIS 
systematisch de lichtinstallaties zal aanpassen tot energiearm verbruik. De investeringen zorgen voor 
een terugverdieneffect en een winst in het kader van het terugdringen van de CO²-emissie. De 
gemeente zou dit zelf mogen doen, maar EANDIS beschikt over de nodige kennis, technische en 
financiële mogelijkheden, en kan door het schaalvoordeel van de intergemeentelijke samenwerking de 
beste voorwaarden voorleggen. De gemeente houdt evenwel de vinger aan de pols voor wat betreft de 
operationele keuzes. 
 
Overwegende dat de gemeente voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas deelneemt 
aan de opdrachthoudende vereniging Iverlek; 
 
Overwegende dat sedert eind 2004 de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom 
van de distributienetbeheerder behoren.  De exploitatie van de openbare verlichting maakt als 
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘netbeheer elektriciteit’.  Deze exploitatiekosten 
kunnen hierdoor worden opgenomen in het distributienettarief.   
 
Overwegende dat de activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze 
openbaredienstverplichting valt, wordt beschouwd als een nevenactiviteit.  Dit is een niet-
gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding (aan kostende prijs) wordt aangerekend aan de 
deelnemers;   
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 november 2004 met betrekking tot de aankoop door 
de distributienetbeheerder van het openbare verlichtingsnet van de gemeente en de 
beheersoverdracht van de activiteit openbare verlichting.  Statutair werd ingeschreven dat deze 
beheersoverdracht voor de activiteit steeds herroepbaar is; 
 
Overwegende dat het gemeentelijk OV-park sterk verouderd is: meer dan 90 % van de 
verlichtingsapparatuur is ouder dan 15 jaar.  Per einde juni 2017 bestond het OV-park uit: 
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• 24,4% natrium lagedruklampen 
• 70,3% hogedruklampen 
• 1,9% metaalhalogeenlampen 
• 2,6% LED-lampen. 

 
Overwegende dat de lokale besturen voor een grote uitdaging op het vlak van hun openbare 
verlichting staan.  Zo zijn er de verstrengde eisen op het vlak van de energie-efficiëntie en de CO2 
reductie (onderschreven in een burgemeestersconvenant), de Europese ECO-design-vereisten 
waardoor fabrikanten beslist hebben om oudere lamptypes geleidelijk uit productie te nemen en de 
LED-technologische evolutie.   
 
Overwegende dat de gemeente hierdoor wordt verplicht om haar bestaande OV-pad op een relatief 
korte termijn (10 jaar) te renoveren.  Deze versnelde ombouw vereist hoge investeringen.  De 
distributienetbeheerder biedt vandaag via haar werkmaatschappij Eandis System Operator cvba reeds 
masterplannen openbare verlichting aan als een middel om de steden en gemeente te ondersteunen 
in het bereiken van deze doelstellingen. 
 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat het huidige investeringsritme in de gemeente heden te traag 
is om de noodzakelijke omschakeling tijdig te realiseren.  De gemeente stelt zich tot doel om binnen 
een periode van 10 jaar de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen volledig te 
vervangen naar energiezuinige LED-verlichting.   
 
Overwegende dat een dergelijke operatie significante investeringen vergt.   
 
Overwegende dat de distributienetbeheerder de gemeente de kans biedt om via een overname van 
de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen de kosten voor de vernieuwing te 
spreiden in de tijd via een jaarlijkse gebruiksvergoeding;   
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van Iverlek van 19 december 2016 waarmee het 
reglement ‘overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen, investeringen en 
onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder’ werd goedgekeurd.  Dit reglement 
wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op 
onderstaande samenvatting.  Het reglement kan als volgt worden samengevat: 
 
1. OVERNAME BESTAANDE VERLICHTINGSTOESTELLEN, LICHTBRONNEN EN STEUNEN OPENBARE 

VERLICHTING 
Er wordt voorgesteld dat de distributienetbeheerder de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen openbare verlichting van de gemeente overneemt.  
Het betreft in principe alle verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die zich 
situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die vrij toegankelijk zijn en die toebehoren aan 
de stad/gemeente zelf, met name: 

• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- 
en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen; 

• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet 
als ‘optical guidance’; 

• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk) en ondersteuning geeft aan taken van de 
functionele verlichting.  Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg 
of plein;  

• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair 
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers,…) en die eigendom zijn en in beheer van de 
gemeente. 
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Hierbij zijn ook de verlichtingstoestellen en hun netten van ‘semi openbare ruimten’ inbegrepen, 
dit na risico-analyse (indien conform met de technische en veiligheidsvoorschriften) en op basis van 
een projectmatige aanpak:  
• openbare terreinverlichting, die terreinen verlichten die (tijdens openingsuren) vrij toegankelijk 

zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals voetbalvelden, 
atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente; 

• architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van 
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk). Het te verlichten monument moet gelegen zijn 
langs de openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke 
lichtstudie en technisch ontwerp).  

 
Worden buiten de scope gehouden:  
• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting 

(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn 
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente), en waarvoor desgevallend het bestaande 
proces van de EnergieDiensten voor Lokale Besturen (EDLB) van toepassing kan zijn; 

• de verkeersregelsystemen (het al dan niet functioneren  van de verlichting beïnvloedt de 
wegcode); 

• de ‘stand alone’ systemen (geen DNB-netvoeding);  
• de ruimten van de gemeenten in concessie van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt 

uitgebaat door een derde partij waarvoor de gemeente tijdens de looptijd van de concessie-
overeenkomst niet instaat voor de verlichting).   

 
2. OVERNAME AAN SYMBOLISCHE 1 EURO  
De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting van de gemeente worden door 
de distributienetbeheerder overgenomen tegen de symbolische waarde van 1 euro.  Aangezien de 
bestaande overgedragen installaties op relatief korte termijn vervangen worden door energie-
efficiënte installaties, is geopteerd voor een éénmalige afboeking van de bestaande installaties in de 
stad/gemeente. 
Vanaf de overdracht van de OV-installaties staat de distributienetbeheerder naast de realisatie ook in 
voor de prefinanciering voor zowel de bestaande en toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen 
en steunen openbare verlichting conform de Europese ECO-design-vereisten. Deze investeringen zijn 
geënt op basis van de vaststellingen en vooruitzichten die opgenomen zijn in de (door de betrokken 
stad/gemeente én door de distributienetbeheerder) goedgekeurde masterplannen en worden 
geconcretiseerd binnen de voorwaarden van het door de raad van bestuur van de 
distributienetbeheerder opgemaakte reglement.   
 
3. PRINCIPES 
MASTERPLAN – INVESTERINGSPLAN/-BUDGET 
Per stad/gemeente wordt een investeringsmeerjarenplan opgemaakt met een horizon van principieel 
10 jaar (de levensduur van de verlichtingstoestellen wordt geraamd op 15 jaar).  
De investeringsplannen van de distributienetbeheerder en van de stad/gemeente worden eenmaal per 
jaar geactualiseerd, verfijnd en omgezet in een jaaractieplan.   
 
De raad van bestuur van de distributienetbeheerder hecht jaarlijks zijn goedkeuring aan een 
investeringsbudget voor de projecten die besteed worden op basis van de door de steden/gemeenten 
goedgekeurde masterplannen.  
 
Indien het globaal budget van een bepaald jaar ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde 
masterplannen voor het daaropvolgend jaar wordt een proratering van het budget verricht in functie 
van enerzijds het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, die in de asset databank van de 
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distributienetbeheerder opgenomen zijn, en anderzijds van de realisatietermijn die in de masterplannen 
vermeld is.   
Wanneer het voorziene budget op het einde van het jaar niet is opgebruikt, zal het saldo worden 
overgedragen en bij voorrang besteed worden binnen het budget voor het daaropvolgend jaar.  
De afgesloten en goedgekeurde masterplannen zijn bepalend voor de realisatie van de investeringen 
op het gebied van de openbare verlichting.  De masterplannen zijn gebaseerd en houden rekening met: 

• energie-efficiëntie 
• technologische beschikbaarheid en uitfasering 
• conditie van de assets 
• levensduur van de assets 
• synergie wegenwerken en/of nutwerken 
• aannemerscapaciteit 
• prioriteiten opgelegd door de gemeente. 

Het bepalen van de prestatie-eisen en brandprogramma’s blijft de bevoegdheid van de stad/gemeente.  
Deze worden opgenomen in de masterplannen.  De stad/gemeente bepaalt het ritme en de locatie 
waar een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen.   
Eventuele wijzigingen worden, na akkoord van de betrokken stad/gemeente en de 
distributienetbeheerder, opgenomen in een aangepast masterplan en kunnen ten vroegste ingaan voor 
het daaropvolgende jaar.  
Indien een stad/gemeente wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende 
investeringsmiddelen nodig zijn, kan zij overwegen om middels een tussenkomst deze bijkomende 
middelen te voorzien, voor zover hiervoor aannemerscapaciteit beschikbaar is.   
 
Voorts maakt de distributienetbeheerder gebruik van standaardmaterialen die in de jaarlijs 
vastgelegde catalogus worden opgenomen.  De principes rond preventieve en curatieve vervangingen 
blijven van toepassing.   
 
GEBRUIKSVERGOEDING 
De distributienetbeheerder rekent jaarlijks aan de stad/gemeente de reële kost aan, d.i. een 
gebruiksvergoeding aan ter vergoeding van de afschrijvingslasten, de financieringslasten en het 
onderhoud van de openbare verlichting.  
De gebruiksvergoeding is opgebouwd uit: 
1) de investeringskosten (afschrijving + financieringskosten van de nieuwe installaties); deze worden 

aangerekend op basis van annuïteiten op 20 jaar; 
2) de kosten voor exploitatie en onderhoud van de oude en nieuwe installaties die vallen buiten de 

openbaredienstverplichting) en de tussenkomsten in de aansluitingen; 
 Indien uit de betrokken infrastructuur nieuwe inkomsten kunnen gegenereerd worden, komen de 

netto-opbrengsten integraal aan de stad/gemeente. Deze opbrengsten kunnen verrekend worden 
met de jaarlijkse te betalen gebruiksvergoeding. 

 
Gelet op het huidige door de gemeente en de distributienetbeheerder goedgekeurde masterplan van 
20 maart 2017 waarvan dat het geschatte investeringsbedrag voor de periode 2018 - 2027 opgenomen 
is; 
 
Overwegende dat een wijziging in het masterplan impact heeft op de in bijlage opgenomen simulatie 
aantal kWh en investeringskost; 
 
Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van Iverlek; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

art. 1  
Kennis te nemen van het reglement ‘overname bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen, investeringen en onderhoud openbare verlichting door de distributienetbeheerder’, zoals 
opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Iverlek in zitting van 19 december 2016.  
 
art. 2 
Goedkeuring te hechten aan de overname per 1 januari 2018 van de bestaande verlichtingstoestellen, 
lichtbronnen en steunen door Iverlek tegen de symbolische waarde van 1,00 EUR, waarbij voor wat 
betreft de semi-openbare verlichting dit gebeurt na risico-analyse en na het in overeenstemming 
brengen van deze installaties aan de geldende wetgeving en regels. 
 
art. 3 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, 
gemeentesecretaris, aan te duiden om als gevolmachtigde van de gemeente de authentieke akte te 
ondertekenen alsook de hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve 
inschrijving bij het overschrijven van de verkoopakte. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan het secretariaat van de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek, (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres 
intercommunales@eandis.be. 
 
4. IT-policy en gedragscode 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2002 met betrekking tot de goedkeuring 
van de afsprakennota betreffende het gebruik van de informaticamiddelen, e-mail en internet; 
 
Overwegende de noodzaak deze afsprakennota aan te passen aan actueel gebruikte 
informaticamiddelen en -methodes; 
 
Gelet op de privacywetgeving; 
 
Overwegende dat elke werknemer die gebruik maakt van deze middelen geacht wordt zijn akkoord 
met deze afsprakennota te geven; 
 
Gelet op het protocol van akkoord met de representatieve vakorganisaties van het BOC van 14 
december 2017 en voor het ABOC van 7 november 2017; 
 
Overwegende dat het eveneens wenselijk is een aanvulling bij de gedragslijn voor het gebruik van 
internet en e-mail in de gemeentelijke basisschool voor het onderwijzend personeel vast te stellen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 18 november 2002 met betrekking tot de afsprakennota 
betreffende het gebruik van de informaticamiddelen, e-mail en internet in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepaste policy en afsprakennota met betrekking tot het gebruik van IT-middelen goed te 
keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Policy Informaticamiddelen en veiligheid 
A. Algemeen 
 
1. Doel en toepassingsgebied 
Het gemeentebestuur stelt aan zijn personeelsleden een aantal communicatiemiddelen ter 
beschikking in het kader van de uitoefening van hun functie. Het gebruik ervan bevordert zowel de 
dienstverlening als de werking van het bestuur. Hierbij heeft het gemeentebestuur wettelijke en 
morele verplichtingen tot het nemen van veiligheidsmaatregelen. Het is dan belangrijk dat 
personeelsleden een eenduidig verstaanbaar document kunnen raadplegen rond het gebruik van ICT-
middelen. 
 
De hierna vastgelegde policy is van toepassing op alle ICT-middelen, IT-infrastructuur en elektronische 
communicatiemiddelen (o.m. telefoon, GSM, fax, PC, semafoon, modems, e-mail, interne 
memosystemen, netwerkprogrammatuur, interne en externe netwerken, internet, LAN-, toets- en 
leerplatformen, administratieve systemen, informatiesystemen, …) en op alle gegevens die door die 
systemen worden verzonden of erin worden opgeslagen.  
 
De policy is van toepassing op alle categorieën van personeelsleden, stagairs, partners, leveranciers 
die recht hebben op ICT-middelen van het gemeentebestuur. 
 
2. Verantwoordelijkheden van de gebruiker 
De ICT-infrastructuur die aan het personeelslid of elke andere gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft 
eigendom van het bestuur.  
 
De gebruiker draagt als een goede huisvader zorg voor de ICT-infrastructuur die hem ter beschikking 
is gesteld. Hij gebruikt deze middelen op een professioneel, sociaal, ethisch en juridisch correcte wijze, 
overeenkomstig de bepalingen in deze policy en de instructies die ter zake worden gegeven.  
 
De gebruiker heeft, voor zover van toepassing, een aantal verantwoordelijkheden en plichten 
aangaande: 
1. het gebruik van de ICT-middelen: 

 in goede toestand bewaren van de ICT-middelen die ter beschikking gesteld werden 

 niet onbeheerd achterlaten van de ter beschikking gestelde ICT-middelen en het nemen 
van voldoende veiligheidsmaatregelen om diefstal ervan te verhinderen: bv. 

 Het veilig opbergen van laptops na gebruik.  

 Het plaatsen van een laptopslot indien dit ter beschikking wordt gesteld door het 
gemeentebestuur. 

 nemen van voldoende veiligheidsmaatregelen die de mogelijkheid tot het inbreken op 
de systemen van het gemeentebestuur en diefstal van informatie zo klein mogelijk 
maakt: bv. het activeren van de schermbeveiliging van het werkstation, laptop, 
smartphone, … 
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2. de veiligheid van de gegevens die bewaard worden op de systemen: 
 het is verboden om de geïnstalleerde virusscanner uit te schakelen tenzij in zeer uitzonderlijke 

gevallen na uitdrukkelijke toestemming van de IT-beheerder 

 geconfronteerd met een virus, een verdachte e-mail of een verdacht document, moet 
onmiddellijk contact opgenomen worden met de IT-beheerder die verder de nodige 
maatregelen neemt om verdere schade te verhinderen.  

 incidenten, eventuele lacunes in de beveiliging van het computersysteem of van methodes 
die de beveiliging van de gegevens in het gedrang brengen mogen niet aan derden gemeld 
worden; het uitbuiten van deze zwakheden wordt beschouwd als (poging tot) inbraak. 

 op regelmatige tijdstippen lezen van zijn/haar persoonlijke e-mail van het 
gemeentebestuur en het opruimen en eventueel archiveren van zijn/haar postbus. 

 opslaan van gegevens voor doeleinden van het bestuur moeten bewaard worden op de 
daarvoor voorziene IT-infrastructuur en niet op de lokale harde schijven of eigen 
infrastructuur.  

3. het doorgeven van persoonsgegevens van derden:  

 Persoonsgegevens van derden worden niet via niet beveiligde externe media doorgegeven. 
4. het omgaan met bestanden van onbekende oorsprong: bv. 

 Verdachte bijlagen in e-mails niet openen 

 Onbekende gedownloade bestanden niet openen 

 Onbekende links niet openen 
5. het respecteren van de algemene geldende beleefdheidsregels (netetiquette). 
 
3. Ongeoorloofd gebruik 
Het gemeentebestuur laat het gebruik van de ICT-middelen niet toe: (deze lijst is ongelimiteerd) 
1. om informatie te verspreiden of op te slaan die: 

 het imago, de morele of economische belangen van het gemeentebestuur kan schaden 

 beledigend, lasterlijk, aanstootgevend of discriminerend is 

 schade kan toebrengen aan derden 

 strijdig is met de openbare orde of goede zeden 
2. om informatie die als vertrouwelijk wordt betiteld of die wegens de aard ervan redelijkerwijze 

als vertrouwelijk moet worden beschouwd, zoals bedrijfsgeheimen, persoonlijke gegevens van 
derden, e.a., door te geven aan personen die niet gerechtigd zijn om deze informatie te 
ontvangen 

3. om onwettige handelingen te stellen door bijvoorbeeld: 

 informatie te verspreiden of op te slaan in strijd met de geldende wetgeving, zoals de 
wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van 
persoonsgegevens of in het domein van de elektronische communicatie 

 programmatuur te installeren of te gebruiken waarvoor de bevoegde autoriteit geen 
toestemming heeft verleend 

 de wetgeving over het auteursrecht en andere intellectuele rechten te schenden (bv. 
programmatuur te kopiëren tenzij dit door de licentie van de leverancier of door de wet is 
toegestaan) 

 een valse identiteit aan te nemen op het netwerk 
4. om buiten de gevallen van de normale bedrijfscommunicatie massaal ongewenste of 

ongevraagde elektronische post (spamming) of kettingbrieven te verspreiden 
5. om acties te ondernemen die de beveiliging van systemen of informatie in het gedrang kunnen 

brengen zoals bijvoorbeeld: 

 interne en externe systeem- en netwerkbeveiliging (beveiliging van een computer, netwerk 
of gebruikersnummer) te omzeilen, zodat o.a. in die systemen kan worden 
binnengedrongen om de bedrijfszekerheid te ondermijnen of schade toe te brengen 
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 schadelijke software (zoals Trojaanse paarden, virussen, wormen, ...) op de systemen van 
het gemeentebestuur te ontwerpen, te installeren en/of andere gebruikers aan te zetten 
deze software te gebruiken 

 niet-geëigende en ongeoorloofde toegang te forceren tot systemen waartoe men niet 
gerechtigd is 

 het netwerk af te luisteren 

 om andere gebruikers te storen bij het uitoefenen van hun activiteiten of pogingen te 
ondernemen om eender welke dienst, netwerk of computer te verstoren (een netwerk of 
computer overbelasten, pogingen om een systeem te doen falen, …) 

 om systeeminformatie, systeemconfiguratie, toepassingsprogramma’s of bestanden te 
wijzigen, te verwijderen of door te geven aan derden, indien men daarvoor uit hoofde van 
zijn functie niet is gerechtigd 

 om ICT-apparatuur die geen eigendom is van het gemeentebestuur, aan te koppelen zonder 
toestemming van de IT-beheerder 

 om intern ontwikkelde programmatuur, die deel uitmaakt van het patrimonium van het 
gemeentebestuur en die binnen het kader van de beroeps- of opleidingsactiviteit werd 
ontwikkeld, te commercialiseren voor persoonlijke doeleinden. Handelingen stellen die het 
verder gebruik of de exploitatie van de software kunnen hinderen tenzij het 
programmatuur betreft die specifiek werd ontwikkeld om onbeperkt te worden verspreid 
zoals bijvoorbeeld programmatuur met een open broncode licentie.  

 voor persoonlijk gebruik buiten de gevallen die onder Hoofdstuk 5 “Persoonlijk gebruik” 
van deze policy zijn toegestaan. 

 
Zonder limitatief te zijn, mag de ICT-infrastructuur van het gemeentebestuur voor de volgende zaken 
enkel gebruikt worden als dit gebeurt in functie van de uitvoering van de opdracht van het 
personeelslid:  
1. om muziek-, radio- of televisieprogramma’s te beluisteren/bekijken via het internet. 
2. om deel te nemen aan chatrooms of newsgroups. 
3. voor het spelen van computerspelletjes. 
4. voor zaken met winstgevend doel. 
 
4. Wachtwoorden en loginnamen 
Toegang tot de computerinfrastructuur en het netwerk wordt verleend door individuele authenticatie. 
De loginnaam moet beschermd worden met een goed gekozen wachtwoord. Voor wachtwoorden 
gelden de volgende regels: 
1. het wachtwoord moet binnen een termijn van vijf dagen nadat men hiertoe wordt uitgenodigd, 

worden gewijzigd en in elk geval onmiddellijk als dit door de IT-beheerder gevraagd wordt (bv. 
na vaststelling van een inbraak of wanneer het wachtwoord te zwak is). 

2. niemand mag zijn wachtwoord aan derden (bv. collega’s, jobstudenten, stagiairs, consulenten, 
…) doorgeven en/of door derden laten gebruiken en niemand mag de loginnaam van een ander 
gebruiken. 

3. wachtwoorden van anderen proberen te kraken of te achterhalen is verboden. 
4. het is niet toegelaten om wachtwoorden in zichtbare (bv. Post-it) vorm op te slaan. 
5. er dient omzichtig omgegaan te worden bij het ingeven van wachtwoorden (bv. niet als iemand 

toekijkt). 

 Alle draagbare computers die vertrouwelijke informatie over het gemeentebestuur 
bevatten, moeten worden beschermd, bijvoorbeeld met een opstart-wachtwoord en een 
schermbeveiliging om de inhoud van de gegevens zo optimaal mogelijk te beveiligen. 

 Toegangsrechten moeten worden verleend volgens de need-to-have en need-to-know-
principes. 
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 Hierbij krijgt een (interne en externe) gebruiker standaard enkel de toegangsrechten die 
noodzakelijk zijn voor de functionele rol van de gebruiker binnen de organisatie. 

 Wanneer men merkt dat men toegang heeft tot informatie waarvoor men niet gemachtigd 
zou moeten zijn, moet de werknemer dit onmiddellijk melden bij de ICT-verantwoordelijke 
zodat de toegangen beperkt kunnen worden.  

 Iedere gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alles wat onder zijn/haar 
loginnaam en wachtwoord gebeurt. 

 
5. Persoonlijk gebruik 
Het gemeentebestuur laat binnen redelijke perken het persoonlijke gebruik toe van het 
gemeentebestuur – ICT-middelen. 
Onder toegelaten persoonlijk gebruik van ICT-middelen binnen redelijke perken wordt verstaan dat: 
1. anderen door dit gebruik niet mogen gestoord worden bij de uitoefening van hun 

beroepsactiviteiten; 
2. er behoudens andere afspraken geen kosten aan verbonden zijn voor het gemeentebestuur; 
3. het persoonlijke gebruik van de ICT-middelen geen nadelige invloed heeft op de individuele 

arbeidsprestaties volgens het overeengekomen arbeidsrooster. 
 
Het gemeentebestuur heeft het recht om, wanneer dit om bedrijfsredenen vereist is of wanneer dit 
wettelijk bepaald is: 
1. de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van ICT-middelen te herzien en eventueel te 

beperken 
2. de gemaakte kosten voor persoonlijk gebruik op de gebruiker te verhalen 
3. de verloren arbeidstijd aan te rekenen. 
 
6. Printergebruik 
Het bestuur stelt printers ter beschikking waarmee documenten kunnen afgedrukt en in sommige 
gevallen ook ingescand of gekopieerd worden. Aangezien sommige printers op plaatsen staan die 
toegankelijk zijn voor derden, zodat deze mogelijk ook vertrouwelijke informatie kunnen inkijken, zijn 
op dit vlak ook enkele richtlijnen nodig. 

 Zo houdt men zich eraan om niet onnodig documenten af te drukken, zeker niet als er 
vertrouwelijke of gevoelige gegevens op staan.  

 Indien de printer niet beveiligd is met een persoonlijke code, dienen documenten direct van de 
printer worden afgehaald bij het afdrukken.  

 Bij het kopiëren of inscannen van documenten dienen de documenten onmiddellijk van het 
toestel te worden afgehaald en terug veilig op geborgen te worden. 

 Indien documenten worden ingescand en het toestel niet toelaat om de betreffende documenten 
op de juiste plaats te zetten zodat toegang wordt beperkt tot enkel deze die hier toegang toe 
mogen hebben, dient men na het inscannen zo snel mogelijk de documenten manueel op de juiste 
plaats te zetten en te verwijderen uit de map met ingescande documenten. Dit kan door ze naar 
jouw eigen mailbox toe te zenden. 

 
7. Gebruik van e-mail 
Voor de meeste werknemers stelt het bestuur een e-mailadres ter beschikking. De werknemer dient 
een aantal vuistregels in acht te nemen omtrent het gebruik van dit e-mailadres: 

 Stuur geen professionele e-mailberichten door naar je persoonlijk e-mailadres. Zo zou je immers 
organisatiegegevens buiten de organisatie brengen met het gevolg dat deze gegevensstroom 
niet meer onder controle is. 

 Open geen verdachte e-mails waarvan je de afzender niet kent. 

 Klik niet op bijlages van verdachte e-mailberichten. 

 Open geen bijlages van e-mails met gebrekkig Nederlands. 
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 Klik niet op linken in e-mails met gebrekkig Nederlands. 

 Klik niet op linken in e-mails waarvan je de afzender niet kent. 

 Kijk eerst goed na of je de schrijfwijze van de naam van afzender van het bericht kent. 
Voorbeelden: 

 2dehanbs.be is niet hetzelfde als 2dehands.be 

 Mail van noreply@knp.com maar link in de mail (als je hierover beweegt met je muis, NIET 
op klikken, dan zie je dat de link helemaal niet gaat naar een KPN website) 

 Verstuur geen e-mailberichten via open netwerken aangezien hier geen beveiliging is voorzien. 
Je kan hier gemakkelijk afgeluisterd worden. 

 Indien je e-mailberichten kan raadplegen via je smartphone, installeer dan zeker een 
antivirustoepassing. 

 
Wat indien je merkt dat er toch een virus of verdachte gedragingen zijn op je toestel: 

 Trek de netwerkkabel uit 

 Zet je wifi uit 

 Ontkoppel al jouw netwerkschijven (Doe dit echter enkel indien je over de nodige kennis hiertoe 
beschikt!) 

 Contacteer onmiddellijk de ICT-helpdesk zodat zij tijdig kunnen ingrijpen en de schade nog 
kunnen beperken. 

 Neem contact op met leden van de informatieveiligheidscel 

 Ga zeker niet in op boodschappen om te betalen voor het terug ter beschikking stellen van 
bestanden. 

 
Omgang met bijlages: 

 Bewaar bijlages uit een e-mail op de fileserver indien deze belangrijke en/of vertrouwelijke 
informatie bevat 

 Bewaar de bijlage op de fileserver op een plaats waar dat de nodige personen er aan kunnen. 

 Indien de tekst van het mailbericht geen belangrijke inhoud bevat kan deze worden verwijderd 

 Indien de tekst van het mailbericht wel belangrijke inhoud bevat kan je deze ook eventueel 
opslaan op de fileserver. 

 Na de bovenstaande acties kan de betreffende e-mail worden verwijderd uit de mailbox zonder 
dat er informatie verloren gaat. 

 Indien je bestanden intern wil delen, gebruik dan enkel de verwijzing naar het bestand op de 
fileserver. Op deze manier verhinder je dat mensen met een verkeerde versie van het bestand 
werken en verminder je ook het dataverkeer binnen de organisatie. 

 
8. Controle & Sancties 
Binnen de wettelijke grenzen kan het gemeentebestuur controle uitoefenen op gegevens die een 
gebruiker opslaat, verstuurt of ontvangt binnen het toepassingsgebied van deze policy. Dit past binnen 
de opdracht van het gemeentebestuur en haar doelstellingen: 

 het voorkomen van ongeoorloofde of lasterlijke feiten, feiten die strijdig zijn met de goede zeden 
of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden 

 de bescherming van de belangen van de organisatie 

 de veiligheid en/of de goede technische werking van de netwerk-informaticasystemen, met 
inbegrip van de controle op de eraan verbonden kosten, alsook de fysieke beveiliging van de 
installaties van de organisatie 

 de naleving van de principes en gebruiksregels voor het gebruik van online technologieën zoals 
vermeld in deze policy 

 
De controle zal gebeuren op een wijze die de inmenging in de persoonlijke levenssfeer zoveel als 
mogelijk vermijdt en daar waar het niet anders kan tot een minimum beperkt. 
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IT-beheerders mogen elke controle uitvoeren die inherent is aan het beheer van informatiesystemen 
en netwerken, om de goede werking ervan te waarborgen of om overbelasting of 
veiligheidsproblemen te voorkomen of te verhelpen.  
 
Indien ernstige vermoedens ontstaan van misbruik of onregelmatigheden, dan kan de 
gemeentesecretaris de IT-dienst de opdracht geven de gegevens te verwerken om ze aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon toe te schrijven.  
 
Gegevens of communicatie waarvan niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het gaat om privé-informatie, 
kunnen op elk moment door de gemeentesecretaris worden ingekeken.  
Privécommunicaties kunnen bij ernstig vermoeden van misbruik of van niet-naleving van de policy 
gecontroleerd worden op hun aantal, tijdstip en/of hun inhoud mits in kennisstelling van de betrokken 
gebruiker.  
 
Het resultaat van de controle zal ter kennis van het personeelslid worden gebracht.  
Indien een personeelslid zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan deze schuldig worden bevonden en 
worden er al dan niet sancties getroffen. 
De mogelijke sancties of tuchtmaatregelen staan beschreven in de van toepassing zijnde 
rechtspositieregeling en/of het arbeidsreglement. 
 
B. Aanvullende gedragslijn voor het gebruik van internet en e-mail in de gemeentelijke 

basisschool voor het onderwijzend personeel 
 
I. Inleiding 
De personeelsleden van de Gemeentelijke Basisschool zijn gebonden aan de regels voor elektronische 
post en internet, die door de het gemeentebestuur/schoolbestuur werden opgesteld. Onderstaand 
protocol vat deze regels samen en vervolledigt daar waar nodig, gezien het bijzonder karakter van de 
dienst ‘onderwijs’.  
 
II. Algemene principes rond het gebruik van internet en e-mail 
A. Professioneel gebruik 

 U krijgt beschikking over internet en e-mail enkel voor professioneel gebruik ter 
ondersteuning van onderwijskundige taken en als didactisch hulpmiddel bij het 
nastreven van de eindtermen ICT. 

 Als algemene regel is de grootste voorzichtigheid geboden om school-gerelateerde 
zaken te versturen via e-mail. Het is immers niet altijd veilig vertrouwelijke informatie 
via de elektronische post te bezorgen. U mag uw verbinding niet gebruiken voor zaken 
die schade kunnen toebrengen aan de Gemeentelijke Basisschool. 

 U mag geen bedreigende, intimiderende, en discriminerende - zoals racistische of 
seksistische - boodschappen versturen. Boodschappen van politieke of commerciële 
aard die geen verband houden met de uitoefening van uw functie zijn eveneens 
verboden. Wanneer u dergelijke berichten ontvangt, dient u deze onmiddellijk en 
definitief te wissen. 

 
B. Opvolging/registratie van het gebruik van internet en e-mail 
1. Het schoolbestuur kan het algemeen internetgebruik (lijst van geraadpleegde sites) en elke 

overdracht van gegevens via de elektronische post (verzendings- en bestemmingsadres, tijdstip 
van verzending) opvolgen. Zij kan uitsluitend de ICT-coördinator hiermee gelasten. Inhoud van e-
mails is niet raadpleegbaar. 

2. Deze opvolging van gegevens gebeurt met het oog op de netwerkplanning, om veiligheidsredenen 
of om het gebruik van internet en de elektronische post te evalueren. 
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3. Het schoolbestuur zal geen systematische controles uitvoeren op het individueel gebruik dat u 
maakt van internet en e-mail.  

4. Enkel indien er aanwijzingen zijn die doen vermoeden dat er misbruik wordt gemaakt van dit 
instrument, kan er effectief een controle worden uitgevoerd op het individuele gegevensverkeer 
en kunnen er sancties volgen.  

5. De registratie en eventuele bewaring van gegevens is onderworpen aan de Wet van 8 december 
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens en gebeurt uitsluitend om bovenvermelde redenen. 

6. De wet van 8 december 1992 geeft u een recht van toegang tot en van verbetering van de door de 
werkgever bewaarde informatie. Om inzage te verkrijgen in de gegevens die over u worden 
bijgehouden, dient u zich te richten tot het schoolbestuur. 

 
C. Gebruikersidentificatie 
In gevallen waarbij Uw toegang tot internet en e-mail persoonlijk is geregistreerd is iedereen 
verantwoordelijk voor alles wat onder zijn gebruikersidentificatie gebeurt. In zulke gevallen is het 
verboden: 

• om uw eigen usernaam en paswoord door te geven aan derden, 
• om het e-mailadres van iemand anders te gebruiken, 
• om uw identiteit als verzender of het e-mailadres van verzending te proberen verhullen. 

 
III. Internet 
De personeelsleden kunnen vrij gebruik maken van de elektronische communicatiemiddelen van de 
school met de volgende beperkingen:  

• Het downloaden en installeren van software (shareware – payware – freeware) of andere 
uitvoerbare bestanden via het internet is toegelaten indien dit noodzakelijk is voor de 
uitoefening van uw functie. U neemt contact op met de ICT-Coördinator die zal nagaan of er 
geen operationele of contractuele implicaties zijn en/of de software niet reeds aanwezig is. 

• Het is verboden te surfen op sites met voor kinderen onaanvaardbaar materiaal. Men moet er 
rekening mee houden dat er steeds sporen en links kunnen achterblijven die door volgende 
gebruikers ongewenst kunnen worden gezien. 

• Indien het nodig is om bij het surfen een login en/of paswoord te gebruiken zorgt men er voor 
dat deze gegevens niet worden opgeslagen op de computer, zodat eventuele volgende 
gebruikers zich niet ongewenst kunnen aanmelden.  

• Het raadplegen van sociale media (facebook, netlog, twitter, …) gebeurt nooit tijdens de lessen 
of in aanwezigheid van de kinderen. Bij het verlaten van de werkplek, ook al is het voor korte 
tijd, vergeet men niet uit te loggen. 

• Bij het posten van berichten op de sociale media draagt men er zorg voor dat de integriteit van 
de school niet wordt geschaad. 

 
IV. E-mail 
A. E-mail adres 
De elektronische post is een uiterst handige vorm van communicatie. Naargelang de school wordt voor 
elke computerlocatie (klas), leerkracht of functie een e-mailadres voorzien. Dit adres kan gebruikt 
worden voor communicatie met de ouders of tussen collega’s. Elke titularis wordt geacht deze post 
regelmatig na te kijken.  
 
Toch besteedt u het best aandacht aan de volgende punten: 

 Vraag u telkens af of e-mail wel het meest geschikte medium is voor de boodschap die moet 
doorgegeven worden. Tijdens een rechtstreeks gesprek krijgt de geadresseerde veel meer 
informatie dan alleen de letterlijke tekst. Een gedachtewisseling verloopt gemakkelijker en 
efficiënter via de telefoon of in een persoonlijk gesprek. 
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 Let erop dat u e-mail pas gebruikt voor zover geen andere afspraken bestaan om uw boodschap 
via een ander kanaal te communiceren (afspraken rond briefwisseling, verspreiding berichten 
e.d.). 

 Bezorg alleen de relevante informatie aan de bestemmeling. Beperk ook het aantal ontvangers 
tot die personen waarvan je een reactie verwacht. Personen die louter moeten geïnformeerd 
worden, ontvangen uw bericht in kopie. 

 
B. Blokkeren: 
Mails- zowel ontvangen als verzonden mails- kunnen geblokkeerd worden wanneer zij één van de 
volgende bestanden als bijlage bevatten: 

• uitvoerbare bestanden (met als extensie b.v. .exe, .com, .pif, .scr, .vbs, .eml, bat, …) 
• bestanden die omwille van hun grootte capaciteitsproblemen kunnen veroorzaken  
• bestanden die virussen bevatten. 

Dergelijke mails kunnen niet gedeblokkeerd worden.  
 
C. SPAM: 
Ook "spams" kunnen een bedreiging vormen voor het bedrijfsnetwerk. Spamming is het ongevraagd 
toesturen van berichten, meestal in heel grote hoeveelheden. Het is verboden te antwoorden op 
dergelijke berichten, zelfs niet met de vraag niets meer te versturen. Spam dient u onmiddellijk te 
verwijderen. 
 
D. Kettingbrieven:  
U mag geen kettingbrieven openen en/of verzenden via e-mail. Kettingbrieven dient u onmiddellijk te 
verwijderen. 
 
V. Webstek 

• Bij het samenstellen van een webstek voor een school is het onvermijdelijk om ook foto’s van 
kinderen en personeel te publiceren. In het kader van het vrijwaren van de  privacy zal steeds 
worden vermeld dat iedereen zich kan verzetten om foto’s van zichzelf of van zijn kinderen te 
tonen. De webmaster zal bij klacht onmiddellijk het desbetreffende materiaal verwijderen. 
Deze procedure zal ook in het Huishoudelijke Reglement moeten vermeld worden. 

• Indien mogelijk zal vooraf toestemming worden gevraagd aan ouders, zowel als aan 
leerkrachten om gegevens te publiceren, die zouden kunnen inbreuk doen aan de wet op de 
privacy. 

• De inbreng van externen bij het samenstellen van de webstek wordt gestimuleerd en 
getolereerd voor zover de integriteit van de leerlingen, het personeel en de instelling zelf 
gerespecteerd wordt. Deze inbreng zal steeds onderhevig zijn aan controle door de 
webmaster. 

 
VI. Maatregelen bij niet-naleving van de gedragscode 
Bij niet-naleving van het protocol kunnen de schoolbesturen van de Scholengemeenschap overgaan 
tot: 

• het intrekken van de toegang tot internet en e-mail 
• disciplinaire maatregelen (cfr. Arbeidsreglement) 

 
5. EcoWerf - machtiging innen contantbelasting 
Gelet op de gemeentewet; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
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Gelet op het decreet  van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen (hierna Materialendecreet); 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dd. 16 september 2016; 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 juni 2003 tot medeoprichting van en deelname aan 
het EcoWerf, opgericht op 15 december 2003;  
 
Overwegende dat met ingang van 15 december 2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon 
huisvuil, het grofvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Overwegende dat het aanbieden van huisvuil en gft huis-aan-huis geschiedt volgens het DifTar-
principe van de vervuiler betaalt; 
 
Overwegende dat het aanbieden van grofvuil en snoeihout huis-aan-huis geschiedt op afroep en dat 
de aangeboden hoeveelheid en een eventuele voorrijkost wordt aangerekend via een factuur aan de 
aanbieder; 
 
Overwegende dat de betaling van de daaraan verbonden contantbelasting/retributie  gebeurt volgens 
volgend schema: de inwoner betaalt op een rekening van de gemeente; EcoWerf registreert en 
rapporteert naar de gemeente; de gemeente betaalt maandelijks een werkingsbijdrage aan EcoWerf; 
 
Overwegende dat de opvolging van wanbetalers thans de verantwoordelijkheid is van de gemeente; 
 
Overwegende dat artikel 26 van het Materialendecreet toelaat dat gemeenten het innen van 
retributies en belastingen toevertrouwen aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband; 
 
Overwegende dat de betaling van de contantbelasting/retributie dan zou gebeuren volgens volgend 
schema: de inwoner betaalt rechtstreeks aan EcoWerf; EcoWerf factureert de werkingsbijdrage voor 
haar dienstverlening aan de gemeente maar maakt tegelijk een creditnota over aan de gemeente voor 
de ontvangen inkomsten; het eventueel saldo zal dan worden overgemaakt hetzij door EcoWerf hetzij 
door de gemeente;  
 
Overwegende dat EcoWerf dan eventuele wanbetalingen kan opvolgen; 
 
Overwegende dat deze procedure eenvoudiger en efficiënter is; 
 
Overwegende dat de gemeente EcoWerf wenst te machtigen om in haar naam en voor haar rekening 
de contantbelasting/retributie te innen die door de burger verschuldigd is voor de inzameling aan huis; 
 
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, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
 
 



- 216 - 

art. 1 
Met ingang van 1 januari 2018 EcoWerf te machtigen de contantbelasting die door de burger 
verschuldigd is voor het aanbieden van afvalfracties aan huis, te innen in naam en voor rekening van 
de gemeente. 
 
art. 2 
Hiertoe het belastingreglement van de gemeente te wijzigen. 
 
art. 3 
Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht zoals geregeld door het gemeentedecreet. 
 
6. EcoWerf - Contantbelastingreglement 
Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, §4; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 
42 en 43 §2, 15°; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen betreffende de vestiging, de invordering 
en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materiaalkringlopen en afvalstoffen; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 en latere wijzigingen tot vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(VLAREMA); 
 
Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 en latere wijzigingen 
tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen 
en afvalstoffen (VLAREMA), inzonderheid bijlagen 2.1 en 5.1.4; 
 
Gelet op het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, alsook het verslag van de 
advies- en inspraakreacties bij dit plan, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 16 september 
2016; (Dit uitvoeringsplan vervangt het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke 
afvalstoffen’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’); 
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het 
huishoudelijk afval : het gewoon huisvuil, gft, pmd, papier en karton, snoeihout en grofvuil (en het 
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval); 
 
Overwegende dat met ingang van 28 november 2016 de gemeente beheersoverdracht deed aan 
EcoWerf voor de inzameling van zachte plastics; 
 
Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 1 april 2008 werd geautomatiseerd; 
  
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden 
aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische 
gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt gewogen 
en geregistreerd; 
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Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, zachte 
plastics, snoeihout en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de 
gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald worden op de 
aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting;  
 
Overwegende dat met ingang van 29 november 1999, aangevuld bij gemeenteraadsbesluit van 2 juli 
2007 de gemeente beheersoverdracht deed aan Interleuven, de rechtsvoorganger van de 
intergemeentelijke vereniging EcoWerf, voor de uitbating van het gemeentelijke containerpark; 
 
Overwegende dat de uitbating van het recyclagepark in de gemeente met ingang van 24 juni 2008 
werd geautomatiseerd; 
 
Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de bezoeker van het recyclagepark zal worden 
geïdentificeerd en dat zijn bezoek aan het recyclagepark zal worden geregistreerd, alsook dat de 
aangevoerde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen zullen 
worden geregistreerd; 
 
Overwegende dat de kosten voor de uitbating van het gemeentelijk recyclagepark, - en meer in het 
bijzonder hiermee verbonden kosten voor inzameling en verwerking van de daar aangeboden 
afvalstoffen -, zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën; 
 
Overwegende dat derhalve, de kosten voor inzameling en verwerking van de op het recyclagepark 
aangebrachte afvalstoffen, zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde 
contantbelasting;  
 
Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en volume of 
het gewicht van de aangeboden afvalstoffen; 
 
Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente 
toelaat om het principe van “de vervuiler betaalt” toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan 
afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van 
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren;   
  
Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de 
basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en/of een forfaitaire afvalbelasting 
een optimale invulling is van het principe van “de vervuiler betaalt”; 
 
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de 
nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen;  
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
De besluiten van de gemeenteraad van 23 november 2015 met betrekking tot de contantbelasting op 
de inzameling van huishoudelijk afval (gewoon huisvuil, grofvuil, gft en pmd) voor de periode 2016-
2019 en de contantbelasting op het aanbieden van afvalstoffen op het containerpark voor de periode 
2016-2019 in te trekken met ingang van 1 januari 2018. 
 
art.2 
Voor de aanslagjaren 2018 tot en met 2019 een contantbelasting te vestigen voor de huis-aan-huis 
inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics, grofvuil (en het 
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking aanbieden van 
afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark, waarvan de tekst als volgt luidt: 
 
Contantbelasting op de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, pmd-afval, gft-afval, zachte 
plastics, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) en voor het ter inzameling en verwerking 
aanbieden van afvalstoffen die zijn toegelaten op het recyclagepark 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
Toegangskaart: 
Elektronische badge op naam van de referentiepersoon die bij aanbieding toegang verleend tot de OCT 
en of recylagepark(en). De badge registreert de gebruiker en het volume of het gewicht van de 
aangeboden fractie.  Elke gebruiker en bij uitbreiding ook de badge maakt deel uit van een door 
EcoWerf gedefinieerde gebruikersgroep. 
 
Gebruikersgroep: 
Een selectie van aansluitpunten die op basis van het domicilie-adres geselecteerd worden, een 
elektronische toegangsbadge krijgen toegewezen en op deze wijze toegang krijgen tot een 
sorteerstraat en/of recyclagepark(en). 
 
Aansluitpunt  (ASP):  

 iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een 
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van inschrijving in het 
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil,  pmd, 
gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden,  

 iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een 
woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van 
de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en karton ter inzameling kan aanbieden, 

 iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied van de gemeente waarin 
een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel uitmaakt van de 
gemeentelijke cultuur-, sport- of jeugd-, senioren- of milieuraad, gevestigd is, die op basis van een 
machtiging van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil,  pmd, gft en papier en karton ter inzameling 
kan aanbieden.  
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Aansluitpunt commercieel: 
Iedere entiteit, met een maximale oppervlakte van 200 m² (gebouw, infrastructuur of domein) op het 
grondgebied van de gemeente mét een commerciële functie, waarin beroepsactiviteiten worden 
ontplooit (vrij beroep, handel, zorgactiviteiten…) die op basis van de inschrijving in het 
bevolkingsregister/handelsregister van de gemeente zowel huisvuil, grofvuil, pmd, gft en papier en 
karton ter inzameling kan aanbieden.  
De juiste oppervlakte van het commercieel aansluitpunt wordt vastgelegd hetzij op basis van de 
goedgekeurde bouwvergunning, hetzij op basis van de afgesloten huurovereenkomst. 
 
Aorta:  
De databank waarin EcoWerf per gezin of per onderneming registreert: 

 de relevante identificatiegegevens van het gezin of de onderneming en de referentiepersoon van 
het betrokken gezin of onderneming 

 de relevante DifTar-gegevens inzake inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en daarmee 
vergelijkbaar bedrijfsafval, individueel en gedifferentieerd per afvalstroom, zodat ze afzonderlijk 
kunnen getarifeerd worden. De relevante gegevens zijn onder meer de aard van de aangeboden 
afvalstof, het gewicht ervan en het aantal afvalbewegingen. 

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening voor de inzameling en de verwijdering van de 
aangeboden huishoudelijke afvalstoffen en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval en/of toegang te 
krijgen tot de recyclageparken, moeten de gezinnen of ondernemingen op het grondgebied van de 
gemeente zich laten registreren in Aorta. De registratie kan gebeuren bij de bevoegde 
gemeentedienst. Voor zover de gegevens van het gezin zijn opgenomen in het rijksregister (via het 
bevolkings- of vreemdelingenregister) is er geen afzonderlijke registratie vereist, maar voert EcoWerf 
de registratie uit op basis van deze gegevens. 
Voor elk gezin of elke onderneming zoals omschreven in dit reglement is een registratie verplicht en is 
er maximaal één registratie mogelijk. 
 
Per gezin of per onderneming in het bedieningsgebied wordt er in Aorta een formulier aangemaakt. 
Het formulier omvat voor het gezin of de onderneming de vermelding van de referentiepersoon, het 
adres, een bankrekeningnummer, een detail van de diensten waarvan gebruik kan worden gemaakt, 
een rekenstaat, het rijksregisternummer of nummer van het vreemdelingenregister van de 
referentiepersoon, het ondernemingsnummer, en het EcoWerf-klantennummer. Er wordt 
geregistreerd of het formulier wordt aangemaakt voor een gezin, een tweede verblijf, een 
gemeenschap of voor een onderneming, vereniging, school, gemeentelijke overheid of andere 
overheid. Indien de referentiepersoon bereid is deze gegevens te verstrekken, vermeldt het formulier 
ook één telefoonnummer en een e-mailadres van het gezin of de onderneming. 
 
In de databank wordt eveneens geregistreerd: 

 het type en het aantal van de ter beschikking gestelde containers per ophaalpunt 

 de (extra) toegangsbadges voor het recyclagepark die werden verleend. 
Op basis van het bedrag van de rekenstaat in de databank en in functie van de beschikbare diensten 
wordt bepaald of er aan de belastingplichtige betalingsuitnodigingen verstuurd worden en of de 
belastingplichtige in de voorwaarden verkeert om dienstverlening inzake inzameling en verwerking 
van huishoudelijke afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval te ontvangen. 
 
De gegevens van Aorta kunnen door EcoWerf worden aangewend voor het versturen van 
betalingsuitnodigingen. 
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Wanneer er niet langer beroep wordt gedaan op enige dienst inzake verwerking van huishoudelijke 
afvalstoffen en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval, en dit door de gemeente gemeld wordt aan 
EcoWerf, zal EcoWerf de mini-containers ophalen en eventueel de recyclageparkkaart blokkeren. Op 
vraag van de burger kan het eventuele onbestede tegoed op het rekeningnummer van de 
referentiepersoon terugbetaald worden.  
 
Referentiepersoon :  
De meerderjarige persoon die in Aorta als referentiepersoon voor het gezin of de onderneming wordt 
vermeld. Als de registratie gebeurt : 

 voor een gezin, wordt van rechtswege de persoon die, volgens de opgave van het rijksregister, als 
referentiepersoon van het gezin, vermeld staat in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister, 
ook geregistreerd als referentiepersoon in de databank 

 Voor een onderneming is het een meerderjarige natuurlijke persoon die geacht wordt de 
onderneming rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 

 
DifTar-rekening:  
De individuele rekening die per gezin of per onderneming in de databank wordt bijgehouden en 
waarop afzonderlijk worden ingeschreven : 

 de volgens dit reglement verschuldigde contantbelasting; 

 de volgens dit reglement verschuldigde kohierbelasting; 
De rekenstaat geeft op elk ogenblik getrouw weer wat de schuld of het tegoed is van het gezin of de 
onderneming. 
 
Huishoudelijk afval:  
Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of 
afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit.  
 
Grofvuil:  
Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de 
aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, 
met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– 
en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, 
snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, 
steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. 
 
Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): 
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons 
mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. 
 
Papier en karton:  
Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, 
publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren 
of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 
of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met 
waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren 
voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, 
behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. 
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Herbruikbare goederen: 
Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden 
aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, 
zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, … 
 
Textiel:  
Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, 
servetten…), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
 
Frituurolie en afgelaten motorolie:  
Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de 
werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het 
bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie 
met pcb’s of andere giftige stoffen. 
 
Klein Gevaarlijk Afval (KGA):  
De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel 5.2.2.1. van het VLAREMA.   
 
Glas:  
Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met 
uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, 
rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, 
aardewerk, beeldbuizen, e.d. 
 
Hol Glas:  
Betreft alle flessen en bokalen. 
 
Vlak glas:  
Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, niet-gewapend glas, die 
geen hol glas zijn. 
 
Groenafval:  
Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch 
afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit.  
 
Groente-, Fruit- en Tuinafval (gft): 
Organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, 
groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren 
koffiefilters, papier van keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, verwelkte snijbloemen en 
kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel in 
kleine hoeveelheden, bladeren, onkruid en resten uit groente- en siertuin en die ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of uit een bedrijfsactiviteit die vergelijkbaar is 
met een huishouden.  
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Huisvuil:  
Alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en een 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit)1, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling 
kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, 
groente-, fruit- en tuinafval (en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval)1 of groenafval, plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te zamelen 
selectieve afvalstoffen.  
 
Snoeihout :  
Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 
cm), haagscheersel. 
 
Gras- en bladafval :  
Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud 
en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond.  
 
Boomstronken :  
Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de 
groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. 
 
Oude Metalen:  
Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere 
huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-
ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen.  
 
Bouwafval :  
Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-
cementplaten (o.a. Eternit) , cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of 
aarde. 
 
Steenafval:  
Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen … ontstaan door de 
normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 
met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, 
asbest, … 
 
Keramiek:  
Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo’s, tegels, stenen borden en tassen, porselein, 
…, met uitzondering van steenafval. 
 
Gips en kalk:  
Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel … ontstaan door de normale werking 
van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering 
van cement, stenen, asfalt, … 
 
Cellenbeton:  
Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 
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Asbestcement:  
Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet … ontstaan 
door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare 
bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, … 
 
Sloophout:  
Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote 
speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee 
vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van  geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), 
hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. 
 
E.P.S.:  
Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een 
daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, 
verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten,… 
 
Zachte plastics : 
Alle zuiver zachte plastics zoals zakjes, draagtassen, blisters (zonder aluminiumfolie), (noppen)folies, 
kuipjes, vlootjes, (yoghurt)potjes, bloempotjes, plantentrays, speelgoed (zonder batterijen of 
elektronica) en harde plastics kleiner dan een emmer van 10 liter, met uitzondering van plastic flessen 
en flacons (pmd), klein gevaarlijk afval (siliconentubes, bussen van detergenten, olievaten, verfpotten), 
piepschuim, (schuim)rubber, zwembandjes, zilverkleurige folies, pvc, touwen en netten.  
 
Harde plastics: 
Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, 
plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers ... ontstaan door de normale werking van een 
particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van 
plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en 
isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd’s, dvd’s 
en videobanden (restafval), ... 
 
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten:  
Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen 
werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die 
onder een van de categorieën, vermeld in artikel 3.4.4.2 van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn 
voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. 
Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van 
het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze 
definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt 
met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en 
oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn 
bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische 
gereedschappen en tuingereedschappen. 
 
Kurk:  
Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of 
een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking, 
…. 
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Recyclagepark:  
Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook 
bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke 
afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen 
bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren.   
 
Artikel 2 
De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke 
dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het 
afval bij de huis-aan-huis inzameling dan wel de inzameling via het recyclagepark van het gewoon 
huisvuil, gft, pmd, zachte plastics, grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval). 
 
Artikel 3 
§1. DifTar huis-aan-huis inzameling 
 
De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het gewogen gewicht 
of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:  
 
 

Fractie contantbelasting particulieren contantbelasting KMO 

 
a) huisvuil 
Inzameling en verwerking 
- per kg gewogen huisvuil 
- aanbieding 40 l container 
- aanbieding 120 l container 
- aanbieding 240 l container 
- aanbieding 360 l container* 
- aanbieding 1.100 l container 
- voorrijkost op afroep (1) 
 
 
Gebruiksrecht container 
- container 40 l 
- container 120 l 
- container 240 l 
- container 360 l* 
- container 1.100 l 
- aankoop slot 

 
 
 
0,25 EUR/kg 
0,50 EUR/aanbieding 
0,50 EUR/aanbieding 
1,00 EUR/aanbieding 
1,50 EUR/aanbieding 
5,00 EUR/aanbieding 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
 
0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
1,81 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 

 
 
 
0,25 EUR/kg 
/ 
0,50 EUR/aanbieding 
1,00 EUR/aanbieding 
1,50 EUR/aanbieding 
5,00 EUR/aanbieding 
75,00 EUR/inzameling op 
afroep 
 
 
/ 
1,84 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
2,64 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 

 
(1) Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de 
gebruikte container, kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de 
ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60 l) aanbieden naast de container. Wanneer dit 
ontoereikend is, kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt 
aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend. 
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b) Gft-afval 
Inzameling en verwerking 
- per kg gewogen gft 
gebruiksrecht container 
- container 40 l 
- container 120 l 
- container 240 l 
- container 1.100 l 
- aankoop slot 
 
c) Pmd-afval (60 l zak) 
 
d) Zachte plastic (60 l zak) 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
0,84 EUR/maand 
0,84 EUR/maand 
1,66 EUR/maand 
4,58 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
0,15 EUR/zak 
 
0,25 EUR/zal 

 
 
0,18 EUR/kg 
 
/ 
1,84 EUR/maand 
2,47 EUR/maand 
7,07 EUR/maand 
25,00 EUR/slot 
 
0,15 EUR/zak 
 
0,25 EUR/zak 

e) Grofvuil 
- voorrijkost op afroep 
- verwerking per pakket 
of 
- 1 persoonsmatras 
- 1 persoonsbed 
- 2 persoonsmatras 
- 2 persoonsbed 
- zetel: 1-zit 
- zetel: 2-zit 
- zetel: 3-zit 
 - stoel (2 stuks) 
 - (tuin)tafel 
 

 
12,50 EUR/aanleveringsbeurt 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
5,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
10,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

 
12,50 EUR/aanleveringsbeurt 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
5,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
10,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig. 
*De 360L container kan niet afzonderlijk gehuurd worden. Deze worden alleen in een set van 3 stuks 
aangeboden als alternatief voor een 1.100 l container wanneer de 1.100 l container niet geledigd 
kan worden door het ingezette materieel van EcoWerf. 

 
§2. DifTar recyclageparkpark 
 

Fractie contantbelasting particulieren contantbelasting KMO (2) 

a) Grofvuil 
- Volume 1 perskamer 
of 
- Per pakket van 0,5 m³ 
of 
- 1 persoonsmatras 
- 1 persoonsbed 
- 2 persoonsmatras 
- 2 persoonsbed 
- zetel: 1-zit 
- zetel: 2-zit 
- zetel: 3-zit 
- stoel (2 stuks) 
- (tuin)tafel 
 

 
20,00 EUR/perskamer 
 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
5,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
10,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
5,00 EUR 
5,00 EUR 

 
20,00 EUR/perskamer 
 
5,00 EUR/begonnen 0,5 m³ 
 
5,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
10,00 EUR 
5,00 EUR 
10,00 EUR 
15,00 EUR 
5,00 EUR 
5,00 EUR 
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Volumetarief contantbelasting particulieren contantbelasting KMO (2) 

a) Bezoek aan het 
containerpark 
- auto, voetganger, fiets 
- aanhangwagen 
- bestelwagen 
 
b) Asbestcement, kga en aeea 
 
 

 
 
2,50 EUR/beurt 
7,50 EUR/beurt 
20,00 EUR/beurt 
 
Een voertuig dat enkel 
asbestcement kga of aeea 
aanvoert, heeft gratis toegang 
tot het containerpark 
 

 
 
5,00 EUR/beurt 
15,00 EUR/beurt 
30,00 EUR/beurt 
 

 
c) Gratis toegangsbeurten per 
jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Tarief grote hoeveelheden 

 
4 per aansluitpunt 
*Een personenwagen, fietser 
of voetganger wordt 
verrekend als 1 gratis 
toegangsbeurt. 
*Een aanhangwagen wordt 
geteld als 3 gratis 
toegangsbeurten. 
Een bestelwagen kan geen 
gebruik maken van de gratis 
beurten. 

 
Vanaf het 19e bezoek binnen 
hetzelfde kalenderjaar worden 
de KMO-tarieven van 
toepassing op de betrokken 
particulier. 

 
Geen 

(2) KMO's kunnen een specifieke toegangsbadge aanvragen als KMO. 

 
Artikel 4 
Indien het afval wordt aangeboden door een gezin dan is de belasting hoofdelijk verschuldigd door de 
referentiepersoon van het gezin en alle meerderjarige leden van het gezin die in de woongelegenheid 
van de referentiepersoon verblijven. 
 
Indien het afval wordt aangeboden door een onderneming of vereniging dan is de belasting hoofdelijk 
verschuldigd door de referentiepersoon en de onderneming, zijnde iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die de onderneming uitmaakt of de leden van de vereniging, indien deze geen 
rechtspersoonlijkheid heeft. 
 
Artikel 5 
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de 
contantbelasting betreffende de inzameling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat de 
kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden 
geregistreerd. 
De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft 
van de maand. 
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§ 2. Iedere gebruiker van een container/sorteerstraat dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-
rekening en dit in functie van de gebruikte containers.  
 

Aantal en type containers Voorschot 

1 of meerdere containers van 40 en 120 liter of een 
particuliere gebruiker van een sorteerstraat 

50,00 EUR 

Per container van 240 l of een niet-particulier gebruiker 
van een sorteerstraat 

100,00 EUR 

Per container van 1.100 l of per set van 3 x 360 l 
containers 

500,00 EUR 

 
Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval, zal de 
contantbelasting, zoals bepaald in artikel 3, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde 
bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de 
decimaal.  
 
Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 EUR wordt een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd 
naar de referentiepersoon. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van 
de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0 €. Het aanzuiveren van de DifTar-
rekening is mogelijk door betaling via overschrijving of door betaling met Bancontact in het 
recyclagepark. 
Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan 
het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen 
van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. 
 
Bij afmelding (verhuis, overlijden, …) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare 
bedrag teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde, tenzij de begunstigde nog een 
openstaande schuld heeft aan de gemeente/stad. Een eindafrekening wordt afgeleverd aan de 
begunstigde. 
 
§3. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en zakken 
voor de inzameling van zachte plastics (roze zak) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop 
ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). Deze afgifte op het recyclagepark is gratis. 
 
§4. Bij een DifTar gewichtspark is de contantbelasting verschuldigd door de bezoeker (particulier en 
KMO) die de afvalstoffen aanbiedt en is betaalbaar, na gewichtsbepaling, via de DifTar-rekening of met 
de betaalkaart (Bancontact).  
 
§5. Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering nog 
niet verlopen is, zal de bezoeker van het recyclagepark hierop attent gemaakt worden en geen 
mogelijkheid meer hebben om het tarief voor betalende fracties via de DifTar-rekening te betalen. In 
dit geval zal ook steeds gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal 
bedrag dat gelijk is aan de schuld. 
 
Indien het saldo van de DifTar-rekening ontoereikend is en de vervaldatum van de herinnering is 
verlopen, zal bij de ingang gevraagd worden om de DifTar-rekening aan te zuiveren met een minimaal 
bedrag dat gelijk is aan de schuld. Indien het saldo niet wordt aangezuiverd zal hij/zij geen toegang 
krijgen. Men zal ook geen gebruik meer kunnen maken van de inzameling op afroep tot het saldo werd 
aangezuiverd. 
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Artikel 6. 
Voor de vervanging van een verloren, beschadigde en of gestolen toegangskaart wordt een 
contantbelasting gevraagd van 5,00 EUR. Dit bedrag zal aangerekend worden via de DifTar-rekening. 
 
Niet-inwoners of toekomstige inwoners van de gemeente kunnen, voor het aanbrengen van afval 
afkomstig vanuit de gemeente, een kaart voor het recyclagepark aanvragen bij het gemeentebestuur. 
De kaarten worden uitgeleend voor een periode van maximum 4 weken, tegen een waarborg van 50,00 
EUR. 
 
Artikel 7. 
Bij ontstentenis van betaling wordt de contantbelasting conform artikel 4, § 7 van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen omgezet in een kohierbelasting. 
 
Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, 
met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden 
vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
De belasting is persoonsgebonden waardoor de gemeente/stad de mogelijkheid heeft om gebruik te 
maken van het positief saldo op een ander particulier ASP betreffende dezelfde persoon/ 
referentiepersoon om het negatief saldo aan te zuiveren, alvorens over te gaan tot inkohiering. 
 
Artikel 8. 
De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze 
contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. Onder vertegenwoordiger wordt 
verstaan: de personen die speciaal gemachtigd zijn door de belastingschuldige, een advocaat, een 
rechthebbende van de belastingschuldige, evenals diegene die gemachtigd is om de belastingschuldige 
te vertegenwoordigen. 
 
Het bezwaar moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend, ondertekend en 
gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te 
rekenen vanaf de datum van de contante inning/aanrekening op de DifTar-rekening. Bezwaarschriften 
kunnen via een duurzame drager (elektronische informatie-drager, fax of e-mail) worden ingediend 
indien het college van burgemeester en schepenen in deze mogelijkheid voorziet.  
 
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na 
indiening ervan. 
Het bezwaar wordt behandeld volgens de bepalingen van artikel 9, § 4 en 5 van het decreet van 30 
mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen. De kennisgeving van de beslissing zal de instantie vermelden waarbij, en de 
termijn waarbinnen, er tegen de beslissing beroep kan aangetekend worden conform artikel 10 van 
het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 
provincie- en gemeentebelastingen. 
 
art. 3 
Deze belasting zal definitief zijn indien geen tijdige dan wel ontvankelijke bezwaren ingediend werden. 
 
art. 4 
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van dit besluit.    
 
art. 5 
Dit besluit wordt aan Ecowerf en aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
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7. Belasting op de onroerende voorheffing 2018 - 2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2015 met betrekking tot de vaststelling 
van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019; 
 
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde 
financiering van de provincies;  
 
Overwegende dat hierdoor de Vlaamse basisheffing op de onroerende voorheffing stijgt van 2,5% naar 
3,97%; 
 
Overwegende dat hierdoor in principe de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing met 58,8% zou stijgen; 
 
Overwegende dat de gemeente de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van de aanslagjaren 
2018 en 2019 op zich niet wenst te verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar; 
 
Overwegende dat om eenzelfde opbrengst te genereren de gemeente 725 opcentiemen op de 
onroerende voorheffing moet heffen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 13 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, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 6 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 23 november 2015 met betrekking tot de vaststelling van de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 in te trekken.  
 
art. 2 
Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 725 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. 
 
art. 3   
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 
gemeentedecreet.  
 
art. 4   
Dit besluit aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap Vlaamse 
Belastingsdienst – Onroerende Voorheffing toe te zenden. 
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8. Contantbelasting - aflevering van administratieve documenten 2018 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de afgifte van allerlei administratieve stukken zware lasten voor de gemeente 
meebrengt en het gepast is hiervoor van de belanghebbende een belasting te eisen; 
 
Overwegende dat een aantal belastingtarieven moeten worden verduidelijkt om praktisch werkbaar 
te zijn; 
 
Overwegende dat, alhoewel de FOD Binnenlandse Zaken over retributies spreekt, de Vlaamse Minister 
van Binnenlands Bestuur bepaalt dat over belastingen moet worden gesproken in alle gevallen waarin 
sprake is van een verplichting en de burger nergens anders dan bij de overheid terecht kan; 
 
Gelet op de wet van 19 juli 1991 en latere wijzigingen betreffende de bevolkingsregisters, de 
identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten; 
 
Gelet op de wet van 8 augustus 1983 en latere wijzigingen tot regeling van een rijksregister van de 
natuurlijke personen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB 2011/01 van de Vlaamse  minister van Bestuurszaken, Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de 
gemeentefiscaliteit; 
 
Gelet op de administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur voortvloeiend uit de wetgeving 
op de Stedenbouw en de Ruimtelijke Ordening, meer bepaald de verplichte inlichtingen aan 
notarissen; 
 
Overwegende dat de ministeriële omzendbrief BA 2004/03 van 14 juli 2004 een vergoeding tot 65,00 
EUR nog als aanvaardbaar beschouwt voor het invullen van de inlichtingsformulieren van notarissen 
op voorwaarde dat alle soortgelijke inlichtingsverstrekkingen gelijk behandeld worden; 
 
Gelet op het decreet van de Vlaamse Raad van 25 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de 
milieuvergunningen; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 en latere wijzigingen houdende de 
vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunningen (Vlarem) en de daaruit 
voortvloeiende administratieve verplichtingen voor het gemeentebestuur; 
 
Overwegende het aantal openbare onderzoeken die door de gemeente voor de aanvragers moeten 
worden georganiseerd; 
 
Overwegende de sterk stijgende kostprijs voor de verwerking van de administratieve en technische 
dossiers van allerlei aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op de kosten die gepaard gaan met de bijkomende onderzoeken bij verkavelingsdossiers 
betreffende de riolerings- en afwateringsonderzoeken; 
 
Overwegende dat het afleveren van bepaalde vergunningen gepaard gaat met allerlei zeer duur 
studiewerk; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 oktober 2003 betreffende het onderzoek van de 
waterhuishouding in verkavelingen en bouwloten; 
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Overwegende de kostprijs van de werkzaamheden in het kader van de milieuvergunningsaanvragen; 
 
Overwegende dat de voorgestelde belasting tot doel heeft de aanvrager de kostprijs van de 
behandeling van zijn dossier, buiten de normale administratieve verrichtingen, te laten betalen; 
 
Gelet op het decreet van 15 juli 1997 en latere wijzigingen betreffende de Vlaamse wooncode; 
 
Gelet op het decreet van 17 maart 1998 betreffende diverse beleidsbepalingen; 
 
Gelet op artikel 22 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de 
kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 4 van 7 september 1993 tot vaststelling van het bedrag, de 
voorwaarden en de wijzen van betaling van een voorafgaande heffing aan de houder van het bestand 
bij de uitoefening van het recht om overeenkomstig artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van persoonsgegevens, kennis te krijgen van persoonsgegevens; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 1991 met betrekking tot het reglement op de 
openbaarheid van bestuur; 
 
Overwegende dat de federale overheid een vergoeding van 0,05 EUR per kopie voorop stelt en dat dit 
bedrag voor een veelvoud van kopieën aanvaardbaar is, mits rekening te houden met de interne 
berekening waarbij vastgesteld wordt dat een enkelvoudige kopie, mede door onder meer de naburige 
rechten, reprobel en milieutaks en zonder de personeelskost in rekening te brengen, een kostprijs van 
0,25 EUR inhoudt; 
 
Overwegende dat kopies die niet op de eigen gemeentelijke apparatuur kunnen worden gemaakt, 
tegen kostprijs moeten kunnen worden afgeleverd; 
 
Overwegende dat in het kader van de duurzaamheid andere informatiedragers voorkeur genieten; 
 
Overwegende dat de ontvangsten en uitgaven van de gemeente in evenwicht moeten gehouden 
worden en dat het derhalve verantwoord is een belasting te heffen op het afleveren van allerlei 
aanvragen, vergunningen, meldingen en onderzoeken; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;  
 
Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen 
ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de 
elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en 
verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 27 maart 2013; 
 
Gelet op de omzendbrief van 12 september 2017 waarbij kennis gegeven wordt van de herziening van 
de bedragen ten laste van de gemeenten voor het verkrijgen van de elektronische identiteitskaarten, 
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de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, de 
verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Voor het dienstjaar 2018 wordt ten behoeve van de gemeente, onder de navolgende voorwaarden, 
een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften en andere stukken, en op de aflevering van 
sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen. 
 
De belasting is verschuldigd door de personen of instellingen aan wie deze stukken door de gemeente 
op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt. 
 
A. Afgifte van administratieve stukken (maakloon) 
 
Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
 
Artikel 1 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen en 
de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 2 
1° De gemeentelijke contantbelasting voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 
Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de 
periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 vastgesteld als volgt: 
 
• elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan 

vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 
2013: 
⁰ gewone procedure:    5,00 EUR 
⁰ dringende procedure:    5,00 EUR 
⁰ zeer dringende procedure:    5,40 EUR 
⁰ zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 5,30 EUR 
 

• biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van 
derde landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 
⁰ gewone procedure:     1,80 EUR 
 

• KIDS-ID: 
⁰ gewone procedure:    4,60 EUR  
⁰ dringende procedure:    5,00 EUR 
⁰ zeer dringende procedure:    5,40 EUR 
⁰ zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 5,30 EUR 
⁰ tweede KIDS ID bij dringende procedure:  5,40 EUR 
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• rijbewijs: 5,00 EUR 
 
• nieuwe certificaatcode:  3,00 EUR 
 
Reispaspoorten 
 
Artikel 3 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de kosten 
aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
Artikel 4 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, te verhogen met een contantbelasting van 10,00 EUR. 
 
Administratieve stukken 
 
Artikel 5 
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
 
Artikel 6 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven: 
 
• Per antwoord en perceel voor inlichtingen voor de opmaak van akten of geofficialiseerde 

inlichtingen in verband met koop en verkoop van gronden of de milieustatus van een perceel: 
65,00 EUR. 

 Het antwoord wordt pas verstrekt na betaling van de verschuldigde som. 
• Individuele of collectieve adresaanvragen:  

    0,02 EUR per adres met een minimum van  
    1,00 EUR + verzendingskosten. 

• Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan het 
bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur: 0,05 EUR 
met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet met de eigen 
gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt; 

• Trouwboekje:  25,00 EUR. 
 
Invordering 
 
Artikel 7 
De belasting wordt geheven voorafgaandelijk aan de afgifte van het belastbare stuk.  
 
Het bewijs van de betaling van de belasting blijkt uit het aanbrengen, op het desbetreffende stuk, van 
een kleefzegel waarop het belastingbedrag vermeld is of de afgifte van een betalingsbewijs. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van een 
of ander stuk indienen, moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting in 
bewaring geven indien dit document niet onmiddellijk bij de aanvraag kan afgegeven worden. 
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Geschillen en bezwaren 
 
Artikel 8 
De belastingschuldige die weigert de in de hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te betalen, 
moet het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel beheerder en dit 
tegen ontvangstbewijs, totdat het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar beschikt 
heeft.   
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij 
het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen termijn 
van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval  
van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet 
of vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend via 
duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële vergissing of stoffelijke misslag, kan het 
nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar 
van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
 
B. Aflevering van sommige vergunningen en het doen van bepaalde meldingen 
 
Artikel 9 
De belasting wordt als volgt vastgesteld: 
 
• bouwaanvraag, verkavelingsaanvraag en de daaraan gekoppelde vergunningen 

⁰ eenvoudige dossiers (werken van geringe omvang, tuinaanleg, tuinhuisjes, een enkele 
garage, afsluitingen, enz.) dewelke zonder tussenkomst van een architect kunnen worden 
behandeld: 50,00 EUR 

⁰ uitgebreide dossiers: 100,00 EUR verhoogd met de werkelijke kost van het openbaar 
onderzoek en het onderzoek over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek) 

• aktename van meldingsplichtige werken: 20,00 EUR 
• schattingsverslag in het kader van stedenbouwkundige verplichtingen: 250,00 EUR 
• conformiteitsattest verhuurde woning in functie van Vlaamse Wooncode: 61,97 EUR per woning 
• voor inrichtingen gerangschikt in klasse 3, zoals in bijlage 1 van het Vlarem: 13,00 EUR 
 
 Deze belasting is niet van toepassing op: 

⁰ het lozen van normaal huisafvalwater. 
⁰ de inrichting van een opslagplaats voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in 

oplossing gehouden vloeistoffen voor normaal gebruik. 
⁰ de inrichting van opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 

55 °C, maar de 100 °C niet overtreffend 
• voor de inrichtingen gerangschikt in klasse 2, zoals in de bijlage 1 van het Vlarem en de 

grondwaterwinningen van categorie A en de grondwaterwinningen van categorie B zonder 
milieueffecten- of veiligheidsrapport: 125,00 EUR 

• voor de inrichtingen van klasse 1, zoals bepaald in de bijlage 1 van het Vlarem: 2.000,00 EUR 
• indien het een hernieuwings-, uitbreidings- of veranderingsaanvraag klasse 1 betreft: 1.000,00 

EUR 
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• indien voor een klasse 1-vergunning of een grondwaterwinning een milieueffecten- of 
veiligheidsrapport nodig is: 2.500,00 EUR 

 
De belastingen worden steeds verhoogd met de werkelijke kostprijs voor de organisatie van de 
openbare onderzoeken en de onderzoeken over de waterhuishouding (riolerings- en 
afwateringsproblematiek). 
 
Artikel 10 
De contante belasting is verschuldigd op het ogenblik van de indiening van het dossier door de melder 
of de aanvrager.  
 
Artikel 11 
De belasting wordt ingevorderd door overschrijving op de rekening van de gemeente.  Een kopij van 
het overschrijvingsbewijs wordt, zoals voor de overige dossierkosten ter attentie van de Vlaamse 
Gemeenschap, bij de indiening van de aanvraag gevoegd.  Een aanvraag kan niet behandeld worden 
zonder betaling van deze belasting. Na de inning van de contantbelasting wordt een betalingsbewijs 
afgeleverd. 
 
Artikel 12 
Wanneer de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd bij wege van 
een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen.  De belastingstermijn bedraagt in dat geval twee maanden en de bezwaartermijn drie 
maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. 
 
Artikel 13 
De belastingsschuldigen die menen onrechtmatig of te hoog belast te zijn, kunnen – op straffe van 
verval – binnen de drie maanden te rekenen vanaf de contante betaling een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en schepenen. 
Het bezwaar moet naam en adres van de belastingplichtige en de gemeente van aanslag bevatten, met 
redenen omkleed zijn en overhandigd of per post verzonden worden.  In beide gevallen zal een 
ontvangstbewijs afgeleverd worden.  Wanneer het bezwaar het herstel beoogt van een materiële 
vergissing of een stoffelijke misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend zolang de bestendige 
deputatie de aanslagjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 14 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
Artikel 15 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van Vlaams 
gemeentedecreet.  
 
art. 2 
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
9. Kohierbelasting - milieubelasting 2018 - 2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende de algemene dienstverlening in het kader van het milieu; 
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Overwegende de algemene verplichtingen van de gemeente in het kader van de milieuwetgeving; 
 
Overwegende de talrijke milieu-initiatieven die de gemeente neemt in het belang van alle inwoners 
zoals bijvoorbeeld sensibilisatieacties, subsidiëringbeleid, waterbeheersing, slibverwerking, strijd 
tegen sluikstorten, enz.; 
 
Overwegende dat deze dienstverlening voor alle gebruikers gelijk is en niet onder het principe ‘de 
vervuiler betaalt’ kan worden begrepen omdat deze dienstverlening geen betrekking heeft op de 
behandeling van afvalstoffen en dus een gelijkmatige verdeling van de lasten verantwoord is; 
 
Overwegende dat het heffen van een afzonderlijke milieubelasting bijdraagt tot de sensibilisatie van 
de bevolking en het organiseren van bijzondere milieu-initiatieven; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de vaststelling 
van de milieubelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

art. 1 
Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de vestiging van een 
jaarlijkse milieubelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 in te trekken. 
 
art. 2 
Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 ten behoeve van de gemeente een milieubelasting te vestigen. 
 
art. 3 
a) De belasting bedraagt 60,00 EUR per jaar en per gezin.  Zij wordt ten laste gelegd van elk gezin 

gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente verblijvend. 
 Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
b) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor: 

• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 
van de gemeente is opgenomen   

• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 
samenwonend met minderjarigen of personen die overeenkomstig artikel 487bis tot artikel 
487octies van Burgerlijk Wetboek als verlengd minderjarig zijn erkend op een adres in het 
rijksregister van de gemeente opgenomen is. Gelet op het feit dat de gemeente zelf niet over 
gegevens met betrekking tot verlengde minderjarigen beschikt, moet de natuurlijke persoon 
op wiens adres de verlengde minderjarige in het bevolkingsregister is ingeschreven, eenmalig 
de nodige bewijsstukken van de erkenning als verlengde minderjarige aan de gemeente 
overmaken. 
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Alleen de op 1 januari bestaande toestand wordt in aanmerking genomen. 
c) De belasting bedraagt 40,00 EUR per jaar voor een standplaats binnen een kampeerterrein of 

weekendverblijfpark. 
d) Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 60,00 EUR per jaar, voor elke nijverheids-, 

handels- of andere instelling,  vereniging of groepering. 
 
art. 4 
“Gezin” wordt gebruikt in dezelfde zin als in de bepaling gegeven door de laatste algemene 
onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters. 
Indien op één adres zowel een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven als één of 
meerdere rechtspersonen er hun maatschappelijke zetel hebben gevestigd, is de belasting slechts 
eenmaal verschuldigd, namelijk door de natuurlijke persoon die op dit adres is ingeschreven. 
 
art. 5  
§ 1 De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark ontvangt vanwege het 

gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, 
voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd. Daarin worden de gegevens 
van de belastbare gezinnen of personen opgenomen. 

 De uitbater van een kampeerterrein en/of weekendverblijfpark die geen aangifteformulier heeft 
ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan 
het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen. 

 Op basis van deze gegevens rekent de uitbater de verschuldigde belasting met de financieel 
beheerder af. 

 
§ 2 Bij gebrek aan aangifte binnen de in de voorgaande paragraaf gestelde termijn, of in geval van 

onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, wordt de 
belasting ambtshalve ingekohierd. 

 
§ 3 Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het 

college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekende brief, de 
motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is 
gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

 De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van 
verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen. 

 
§ 4 De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd 

gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar.  Deze termijn 
wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te 
bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen. 

 
art. 6 
De belasting wordt ingevorderd overeenkomstig de regelen betreffende de invordering inzake 
rijksbelastingen op de inkomsten. 
 
art. 7 
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard 
wordt door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 8 
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 
 
 



- 238 - 

art. 9 
De belastingschuldige kan bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Om 
ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren schriftelijk worden gedaan, met redenen omkleed zijn en 
overhandigd of per post verzonden worden binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 
derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet.  Wanneer het bezwaar het herstel 
beoogt van een materiële vergissing of stoffelijk misslag, kan het nochtans geldig worden ingediend 
zolang de bestendige deputatie de dienstjaarrekening van het jaar van de belasting niet heeft 
goedgekeurd. 
 
art. 10 
Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals inzake rijksbelastingen op de 
inkomsten. 
 
art. 11 
Dit besluit af te kondigen en bekend te maken overeenkomstig de artikelen 186 en 187 van het Vlaams 
Gemeentedecreet. 
 
art. 12 
Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. 
 
10. Kohierbelasting - afvalbelasting 2018 - 2019 
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering van rendabele belastingen 
vergt; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil onvoldoende kan worden 
gefinancierd met retributies en tarieven die het principe 'de vervuiler betaalt' volgen; 
 
Overwegende dat de organisatie van de ophaling en verwerking van huisvuil voor alle potentiële 
afhaalpunten moet gebeuren en niet alleen voor alle werkelijke afhaalpunten van EcoWerf; 
 
Overwegende dat niet alle afval dat moet worden opgehaald en verwerkt, kan worden toegewezen 
aan identificeerbare vervuilers; 
 
Overwegende dat daardoor alle belastingplichtigen moeten bijdragen en niet alleen diegenen die als 
afhaalpunt gebruik maken van de organisatie van EcoWerf; 
 
Overwegende dat de kosten van inzameling, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering 
van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen best verhaald worden op alle 
inwoners deels via een vast belastingbedrag en deels via een retributie die gedifferentieerd wordt in 
functie van de afvalsoort en in functie van het aangeboden gewicht; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 
 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;  
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de vestiging van 
een jaarlijkse kohierbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 op het ophalen en verwerken 
van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het besluit van de gemeenteraad van 14 december 2015 met betrekking tot de vestiging van een 
jaarlijkse kohierbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 op het ophalen en verwerken van 
diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark, in te trekken. 
 
art. 2 
Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 wordt een jaarlijkse kohierbelasting gevestigd op het ophalen en 
verwerken van diverse fracties huishoudelijk afval en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare 
bedrijfsafvalstoffen en voor het gebruik van het containerpark. 
 
art. 3  
De belasting is verschuldigd door: 

• de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het 
vreemdelingenregister op 1 januari; 

• de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even 
welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft op 1 januari, hetzij tijdelijk, hetzij als 
tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in 
de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister; 

• ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die op 1 januari als hoofd- en of bijkomende 
activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of 
dienstverlenende activiteit uitoefent. Indien op één adres zowel een natuurlijk persoon in het 
bevolkingsregister is ingeschreven als één of meerdere rechtspersonen er hun 
maatschappelijke zetel hebben gevestigd, is de belasting slechts eenmaal verschuldigd, 
namelijk door de natuurlijke persoon die op dit adres is ingeschreven. 

 
art. 4  
De belasting bedraagt 72,00 EUR per jaar voor een gezin en een rechtspersoon.  
 
De belasting bedraagt 36,00 EUR per jaar voor:  

• een individuele natuurlijke persoon die als referentiepersoon op een adres in het rijksregister 
van de gemeente opgenomen is  

• en voor de individuele natuurlijke persoon die als enige meerderjarige referentiepersoon 
samenwonend met minderjarigen of personen die overeenkomstig artikel 487bis tot artikel 
487octies van Burgerlijk Wetboek als verlengd minderjarig zijn erkend op een adres in het 
rijksregister van de gemeente opgenomen is. Gelet op het feit dat de gemeente zelf niet over 
gegevens met betrekking tot verlengde minderjarigen beschikt, moet de natuurlijke persoon 
op wiens adres de verlengde minderjarige in het bevolkingsregister is ingeschreven, eenmalig 
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de nodige bewijsstukken van de erkenning als verlengde minderjarige aan de gemeente 
overmaken. 

 
De belasting wordt ingekohierd door het college van burgemeester en schepenen. 
 
art. 5  
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en 
schepenen.  Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden 
gemotiveerd.   
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen 
vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de 
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. 
 
art. 6  
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van 
titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provincie- en 
gemeentebelastingen, voor zover zijn niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
art. 7  
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams gemeentedecreet 
 
art. 8  
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan EcoWerf, OVAM en de toezichthoudende 
overheid. 
 
11. Politiezone - dotatie 2018 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de 
boekhouding van de lokale politie; 
 
Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 april 2005 houdende nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentepolitiezone; 
 
Gelet op de ministeriële omzendbrieven betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de 
politiebegroting ten behoeve van de politiezones; 
 
Gelet op het besluit van de politieraad van 18 december 2001 betreffende de verdeling van de dotaties 
over de gemeenten van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen; 
 
Gelet op het akkoord van 5 december 2016 afgesloten tussen de vertegenwoordigers van de 
gemeenten betreffende de verdeling van de dotaties tussen de gemeenten van de politiezone 
Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, waarbij het groeiritme van de dotatie voor de volgende jaren 
werd bepaald; 
 
Overwegende het project om mobiele camera's in te zetten waarvoor alvast afgesproken werd per 
gemeente een inversteringstoelage van 22.000,00 EUR te voorzien; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het aandeel van de gemeente Boortmeerbeek in de begroting van de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen 2018, voorlopig vastgesteld op 1.148.371,72 EUR als exploitatietoelage en 
12.000,00 EUR als investeringstoelage, te aanvaarden. 
 
art. 2  
Het politiecollege in kennis te stellen van dit besluit. 
 
art. 3  
Dit besluit aan het administratief toezicht te onderwerpen. 
 
12. OCMW - aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2017 met betrekking 
tot de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 nr. 5; 
 
Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Overwegende dat het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 nr. 5 van het OCMW past binnen het 
meerjarenplan 2014 - 2020 van de gemeente; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2017; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
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, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 – 2020 nr. 5 van het OCMW goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor verder gevolg aan het OCMW over te maken 
 
13. OCMW - budget 2018 
Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 december 2017 met betrekking 
tot de goedkeuring van het budget van het OCMW dienstjaar 2018; 
 
Gelet op de artikelen 148 §1 en 150 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 met betrekking tot de goedkeuring 
van de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 nr. 5 van het OCMW; 



- 242 - 

 
Overwegende dat het budget 2018 past binnen het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 nr. 5 van 
het OCMW; 
 
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van 20 november 2017; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter van het OCMW; 
 
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, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Kennis te nemen van het budget 2018 van het OCMW. 
 
art. 2 
Het gemeentelijk aandeel in het budget van het OCMW voor het dienstjaar 2018 vast te stellen op 
2.253.424,00 EUR. 
 
14. Intrekking besluit gemeenteraad 23 oktober 2017 met betrekking tot budgetwijziging 2017 

nr. 2 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
de budgetwijziging 2017 nr. 2; 
 
Gelet op de mededeling per e-mail van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 17 november 2017 
dat hoger vermeld besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017  in strijd is met artikel 27, 3° van 
het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en latere wijzigingen betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
omdat de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget niet groter is dan of gelijk 
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan; 
 
Overwegende dat daarom het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 met betrekking tot 
de goedkeuring van de budgetwijziging 2017 nr. 2 moet worden ingetrokken en in aangepaste vorm 
hernomen; 
 
Overwegende dat een aangepast besluit met betrekking tot de budgetwijziging 2017 nr. 2 aan de 
gemeenteraad van 18 december 2017 zal worden voorgelegd; 
 
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, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
Het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 met betrekking tot de goedkeuring van de 
budgetwijziging 2017 nr. 2 in te trekken. 
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15. Vaststelling budgetwijziging 2017 nr. 2 
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; 
 
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; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
budgetwijziging 2017 nr. 2; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 met betrekking tot de intrekking van 
het besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017 met betrekking tot de goedkeuring van 
budgetwijziging 2017 nr. 2; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, 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. 
 
16. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 
Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 19 december 2016 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2019; 
 
Overwegende dat bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het 
budget 2018 het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot 2020 moet opnemen; 
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Gelet op het advies van het managementteam van 10 november 2017 met betrekking tot de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017; 
 
Gelet op de toelichting door de voorzitter/burgemeester; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
17. Vaststelling budget 2018 
 Gelet op de omzendbrief BB2017/3 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 14 juli 2017 betreffende de aanpassing van de 
meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 10 november 2017 met betrekking tot het ontwerp 
van budget 2018; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 27 november 2017; 
 
Gelet op de toelichting van de financiële nota door de schepen van financiën; 
 
Overwegende dat het budget 2018 past binnen het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2017; 
 
Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het ontwerp van budget hebben kunnen uiten; 
 
Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, 
Alex De Coninck, Audrey Bogaerts en Marc Usewils. 

 7 onthoudingen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Marita Palstermans, 
Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 

 
art. 1  
De beleidsnota en de financiële nota (budget) 2018 goed te keuren. 
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art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
18. Kennisname verslag milieuadviesraad 5 september 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de milieuadviesraad van 5 september 2017. 
 
19. Kennisname verslag sportraad 11 september 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 11 september 2017. 
 
20. Kennisname verslag noord-zuidraad 2 oktober 2017 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de noord-zuidraad van 2 oktober 2017. 
 
21. Kosteloze grondinname Kallebeekstraat/Mechelsebaan 
Gelet op de intentie van de eigenaars van het perceel kadastraal perceel gekend als Boortmeerbeek, 
2e afdeling, sectie A, nr. 659/R (hoek Mechelsebaan - Kallebeekstraat) om over te gaan tot de 
verkaveling van dit perceel; 
 
Overwegende evenwel dat momenteel een gracht de grens vormt tussen dit perceel en het openbaar 
domein; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 november 2016 dat het 
noodzakelijk is dat deze gracht volledig tot het openbare domein zou behoren; 
 
Gelet op het voorstel tot gratis grondafstand aan de gemeente van 21 december 2016 voor een 
perceel, zijnde de wegenis van de Kallebeekstraat en de Mechelsebaan, gekadastreerd 659 R P0000 
met gereserveerde perceelsidentificatie nummer 659 T P0000; 
 
Gelet op het opmetingsplan van landmeter Paul Verhaert, optredend in naam van studiebureau 
Verhaert te Grobbendonk, van 13 januari 2017, waaruit blijkt dat de oppervlakte van het af te stane 
perceel 1a 83ca bedraagt;  
 
Overwegende dat het past dit perceel over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de 
gemeente; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van kosteloze grondafstand voorgelegd door Toon Bieseman, notaris 
met standplaats te Grimbergen; 
 
Gelet op Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en de latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

 
art. 1  
Een perceel, zijnde de wegenis van de Kallebeekstraat en de Mechelsebaan, bestemd om ingelijfd te 
worden in het openbaar domein, gekadastreerd volgens nagemeld metingsplan sectie B deel van 
nummer 659 R P0000 met gereserveerde perceelsidentificatie nummer 659 T P0000, groot volgens 
opmeting één are drieëntachtig cezntiare (1a 83ca), zijnde lot 1 van het opmetingsplan van landmeter 
Paul Verhaert, optredend in naam van studiebureau Verhaert te Grobbendonk, van 13 januari 2017, 
kosteloos over te nemen en in te lijven in het openbaar domein van de gemeente. 
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art. 2  
De heren Baert Michel Edmond Leocadia - voorzitter en Smits Johan Petrus Robert - 
gemeentesecretaris de volmacht te verlenen de akte van grondinname te ondertekenen in naam van 
de gemeente Boortmeerbeek. 
 
22. Definitieve 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; 
 
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  het openbaar onderzoek horende bij de voorlopige vaststelling van het ontwerp rooilijn- en 
onteigeningsplan , dat georganiseerd werd in de periode van 18 oktober 2017 tot en met 16 november 
2017; 
 
Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek twee bezwaren werden geformuleerd; 
 
Overwegende dat met betrekking tot deze bezwaren het volgende standpunt kan worden ingenomen: 
- Van de familie Stroobants-Loffens, Ida Vermeulenstraat 3 te 3191 Boortmeerbeek: 

• De huidige gracht voert gemengd water bestaande uit oppervlaktewater en huishoudelijk 
afvalwater, af vanaf de Pachthofstraat richting Bieststraat.  Het project VBR Bieststraat – Ida 
Vermeulenstraat faze 1 voorziet in de aanleg van zowel riolering voor afvalwater als in riolering 
voor oppervlaktewater.  Tevens is er voorzien in een éénmalige grondige ruiming van de 
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bestaande gracht zodat na scheiding van regenwater en afvalwater geen vuilwater meer in de 
bestaande gracht terecht komt. De contour van het project is zo bepaald dat er niet meer 
afvalwater of oppervlaktewater wordt getransporteerd dan in de huidige situatie. Van een 
verzwaring van de bestaande toestand is dus geen sprake. De bestaande gracht behoort toe 
aan de boordeigenaars en is volledig in privaat bezit.  Door het ontbreken van riolering voorzag 
het college in het verleden in een ruiming omwille van het feit dat er afvalwater van de 
‘gemeenschap’ in een private gracht terecht kwam. Door de aanleg van riolering voor 
oppervlaktewater en afvalwater alsook door de aanleg van een nieuwe buffergracht 
gedeeltelijk parallel lopend met de bestaande gracht, vervalt het initiatief van het college nog 
langer te voorzien in de ruiming van de bestaande gracht. Op deze manier zijn de percelen van 
alle boordeigenaars langsheen de bestaande, private gracht op gelijke wijze behandeld.   

• Het project VBR Bieststraat – Ida Vermeulenstraat faze 1 is in overeenstemming met de 
bepalingen van het Decreet Integraal Waterbeheer alsook aan de bepalingen en doelstellingen 
van evestigd door dde watertoets. Dit gegeven wordt be bouwvergunning waarin het nazicht 
op conformiteit door de hogere overheid uitvoering staat beschreven. 

• Het project voorziet niet in de aanleg van nieuwe wegenis in Nonnenveld. Er is voorzien in het 
herstel van de bestaande toestand. 

• De gemeenteraad voorziet niet in de betaling van een wederbeleggingsvergoeding. De 
betrokken inname is een deel van een perceel waarbij de voorgestelde inname reeds een 
wegdeel is dat door zijn gebruik een openbaar karakter heeft en als dusdanig niet dient 
gecompenseerd te worden onder de vorm van een gelijkwaardig bouwperceel. Daar in het 
verleden in identieke situaties geen wederbeleggingsvergoeding betaald werd aan de 
getroffen eigenaars houdt het gemeentebestuur dit gelijkheidsprincipe aan. Niettegenstaande 
wordt er voorzien in de betaling van de notariële kosten en de kosten van de landmeter.  
Tevens zijn de eigenaars vrijgesteld, en dit tijdens de duur van de  werken, van de betaling van 
de aansluitingskosten op de riolering en is er voorzien in een subsidiëring van de kosten bij het 
ontdubbelen van vuil- en regenwater.  

- Van mevrouw Carine Gommeren, Ida Vermeulenstraat 5, 3191 Boortmeerbeek 
• De huidige gracht voert gemengd water bestaande uit oppervlaktewater en huishoudelijk 

afvalwater, af vanaf de Pachthofstraat richting Bieststraat.  Het project VBR Bieststraat – Ida 
Vermeulenstraat faze 1 voorziet in de aanleg van zowel riolering voor afvalwater als in riolering 
voor oppervlaktewater.  Tevens is er voorzien in een éénmalige grondige ruiming van de 
bestaande gracht zodat na scheiding van regenwater en afvalwater geen vuilwater meer in de 
bestaande gracht terecht komt. De contour van het project is zo bepaald dat er niet meer 
afvalwater of oppervlaktewater wordt getransporteerd dan in de huidige situatie. De 
bestaande gracht behoort toe aan de boordeigenaars en is volledig in privaat bezit.  Door het 
ontbreken van riolering voorzag het college in het verleden in een ruiming omwille van het feit 
dat er afvalwater van de ‘gemeenschap’ in een private gracht terecht kwam. Door de aanleg 
van riolering voor oppervlaktewater en afvalwater alsook door de aanleg van een nieuwe 
buffergracht gedeeltelijk parallel lopend met de bestaande gracht, vervalt het initiatief van het 
college nog langer te voorzien in de ruiming van de bestaande gracht. Op deze manier zijn de 
percelen van alle boordeigenaars langsheen de bestaande, private gracht op gelijke wijze 
behandeld.   

• Het project voorziet niet in de aanleg van nieuwe wegenis in Nonnenveld. Er is voorzien in het 
herstel van de bestaande toestand. 

 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2017 houdende 
de beslissing dat geen aanpassingen aan het ontwerp van rooilijn noch aan de ontwerpen van de 
verwervingen noodzakelijk zijn; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1  
Het aangepaste ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan van het Nonnenveld zoals aangeduid op 
bijgevoegd plannummer 1103/1 van 11 september 2017, opgemaakt door landmeterkantoor Cuyt te 
Haacht, definitief 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 opdracht te geven de publicatie van deze definitieve 
vaststelling in het Belgisch Staatsblad te verzorgen. 
 
art. 4  
Het college van burgemeester en schepenen opdracht te geven de nodige stappen te zetten om de 
betrokken percelen in der minne te verwerven. 
 
 
23. Aanvraag oprichting eerstelijnszone gezondheidszorg 
Gelet op de beleidsvisie van minister Jo Vandeurzen 'Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn' 
van 16 februari 2017, en de reorganisatie van het eerstelijnslandschap, zoals goedgekeurd door de 
Vlaamse regering op 17 februari 2017; 
 
Overwegende dat het de bedoeling is de ondersteuning van de zorgaanbieders voortaan op drie 
niveaus te organiseren, namelijk de eerstelijnszone, de regionale zone en het Vlaams Instituut voor de 
Eerste Lijn; 
 
Gelet op de oproep van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende de vorming van 
eerstelijnszones; 
 
Overwegende dat elke gemeente deel moet uitmaken van een eerstelijnszone; 
 
Overwegende dat een eerstelijnszone 75.000 à 125.000 inwoners moet tellen; 
 
Overwegende dat het Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg (SEL) GezondheidsOverleg 
Arrondissement Leuven (GOAL) en het Lokaal Multidisciplinaire Netwerken (LMN) Groot-Leuven 
bereid zijn de nodige stappen te zetten om tot de oprichting van eerstelijnszone in de regio te komen; 
 
Overwegende dat de gemeente via het OCMW momenteel reeds deel uitmaakt van SEL GOAL vzw; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2017 met 
betrekking tot de deelname van de gemeente aan de door SEL GOAL voorgestelde eerstelijnszone;  
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Gelet op het reflectiemoment van 28 november 2017 georganiseerd vanuit SEL Goal en LMN Groot-
Leuven om tot een geografische afbakening van de zones te komen;  
 
Overwegende dat wordt voorgesteld dat volgende gemeente deel uit zouden maken van de 
eerstelijnszone Leuven-Noord: Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo; 
 
Overwegende dat hierdoor de regio Leuven-Noord het noodzakelijke aantal inwoners telt; 
 
Overwegende dat er tegen 21 december 2017 een ondertekende engagementsverklaring moet zijn, of 
tenminste een principieel akkoord; 
 
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, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
In het kader van de oprichting van eerstelijnzones de aanvraag tot toetreding tot de de eerstelijnszone 
Leuven-Noord, voorlopig bestaande uit de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, 
Rotselaar en Tremelo goed te keuren. 
 
art. 2 
SEL GOAL vzw en de gemeenten Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
24. De Watergroep - bekrachtigen besluit aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 8 

december 2017 
Gelet op artikel 43, § 2, 5° van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
Overwegende dat de gemeente vennoot is in de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van De Watergroep van 10 mei 2016 voor de statutaire algemene 
vergadering van 10 juni 2016 met agenda, documentatie en toelichting; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 4 februari 2013 waarbij gemeenteraadslid Marie-Ange 
Henderix als vertegenwoordiger met stemrecht en gemeenteraadslid Els Schoeters als 
vertegenwoordiger zonder stemrecht werden aangeduid voor de vergaderingen van De Watergroep; 
 
Overwegende dat de gemeenteraadsleden Marie-Ange Henderix en Els Schoeters wegens 
omstandigheden deze vergadering niet kunnen bijwonen; 
 
Overwegende dat gemeenteraadslid Maurice Vanmeerbeeck vertegenwoordiger is van het 
Provinciaal Comité van De Watergroep; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2017; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Marie-Ange Henderix, 
Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Audrey Bogaerts, 
Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 

 
art. 1 
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 december 2017 waarmee raadslid 
Maurice Vanmeerbeek werd aangeduid als volmachtdrager van de gemeente op de 
bijzondere algemene vergadering van De Watergroep die zal plaatsvinden op 8 december 2017. 
 
art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (De 
Watergroep) cvba en aan de gemeentelijke vertegenwoordigers. 
 
25. Algemeen plan van aanpak voor de integratie van OCMW en gemeente, en van het 

organogram in het bijzonder 
De gemeenteraad neemt kennis van de mededeling van de burgemeester waarin de stand van zaken 
rond de integratie van het OCMW en de gemeente werd bekend gemaakt. 
 
Begin september vond een overleg vast bureau – schepencollege plaats. Hierop werd overleg over de 
politieke fracties heen aangaande de samenwerking OCMW en gemeente in het vooruitzicht gesteld. 
CD&V heeft toen zeer uitdrukkelijk haar wil tot samenwerken kenbaar gemaakt. Tot op heden vond 
echter nog geen enkel overleg plaats. Andere gemeenten hebben reeds een gedetailleerd stappenplan 
uitgewerkt. De CD&V-fractie betreurt dat tot op heden er geen formele stappen gezet werden. De 
fractie wil geïnformeerd worden over het plan van aanpak en vragen aan de voorzitter dringend een 
overleg over de fracties heen te organiseren. 
Raadslid Bert Meulemans refereert naar het overleg dat tussen college van burgemeester en 
schepenen en vast bureau in aanwezigheid van beide secretarissen plaatsvond. Ook daar werd gesteld 
dat de operatie in volle transparantie naar alle fracties toe zou worden aangepakt. Er werd bij die 
gelegenheid nogmaals bevestigd dat het niet de bedoeling is dat de gemeente het OCMW opslokt, 
maar dat het opgevat moet worden als een gezamenlijk project. Volgens raadslid Bert Meulemans 
doen een aantal indianenverhalen de ronde waardoor bij bepaalde personeelsleden zenuwachtigheid 
heerst. Vooreerst zou daarom het organogram moeten worden opgemaakt zodat er zicht komt op de 
gewenste organisatie en er kan toegelicht worden hoe we er toe komen deze keuze te maken. Dat 
blijkt bij het personeel van het OCMW gevoelig te liggen. Maar het is niet de bedoeling over namen te 
spreken, wel hoe functies zich in de organisatie tot elkaar verhouden. 
De voorzitter zegt hiermee akkoord te kunnen gaan en bevestigt dat het niet de bedoeling is een 
besparingsoperatie te houden. Iedereen zal nodig zijn om de decretale opdrachten uit te voeren en te 
behartigen. Het is belangrijk dat iedereen wordt betrokken om een zo groot mogelijk draagvlak te 
creëren. Als burgemeester voert hij momenteel informatiegesprekken met de decretale graden en de 
leden van de managementteams. Die gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk om iedereen de kans te 
geven open zijn gedacht te formuleren en een volledig inzicht te krijgen. Er is dus wel degelijk iets 
bezig. Het is voor de burgemeester de bedoeling dat de managementteams zo snel als mogelijk worden 
samengebracht om de gehele operatie te inventariseren en plannen van aanpak te formuleren. Dat is 
tot nog toe uitgesteld op vraag van het OCMW. Mogelijk zal een extern bureau bijstand moeten 
verlenen.  
Raadslid Bert Meulemans zegt blij te zijn dat deze decretale opdracht ter harte wordt genomen. Het 
gaat dan niet alleen om de decretale graden, maar om het op gang trekken van een proces en samen 
projecten opzetten. 
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26. Affiches in het straatbeeld bij de verkiezingen 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het standpunt van de fractie over de wenselijkheid 
verkiezingsaffiches uit het straatbeeld te bannen. Geen enkele fractie volgt het voorstel van de DC&V-
fractie. 
 
Voor de zomer stelde CD&V voor om affiches uit het straatbeeld te bannen bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De meerderheidspartijen wensten zich daarover te beraden. 
Graag had de CD&V-fractie antwoord van elke fractie. 
 
Schepen Remi Serranne verklaart namens de sp.a-fractie dat men geen wijzigingen wenst ten opzichte 
van de vorige verkiezingen. 
De voorzitter zegt namens de open VLD-fractie dat de democratie moet worden gerespecteerd en dat 
in naburige gemeenten er de ervaring is dat de rechtbanken terughoudend zijn met een officieel 
verbod op private eigendom. In het verleden werden al maatregelen genomen om de uitwassen op 
openbaar domein te regelen en in te perken. Bovendien wenst men dat iedereen zich moet kunnen 
bekend maken als kandidaat, in het bijzonder wie nog niet meedeed. Daarom wenst de open VLD-
fractie geen wijziging. 
De NV-A-fractie zegt niet tegen te zijn. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De gemeentesecretaris  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

Johan Smits  Michel Baert 

 


