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GEMEENTERAAD 
 

 
 

Zitting van  24 september 2018 
 

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

Verontschuldigd: Steven Van Loock raadslid 
 

Vanaf punt 18 verlaat Audrey Bogaerts, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 29 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 31 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 31 vervoegt Audrey Bogaerts, raadslid de zitting. 
Vanaf punt 32 verlaat Bert Meulemans, raadslid de zitting omwille van een belangenconflict. 
Vanaf punt 34 vervoegt Bert Meulemans, raadslid de zitting. 

 
Openbare zitting 
1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
2. Notulen vorige zitting 
3. Kennisname toezichtbesluit 
4. Aanpassing statuten Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek 
5. Definitieve vaststelling RUP LIPS 
6. Gedeeltelijke wijziging buurtweg 8 en 14 te Hever (Sint-Antoniusstraat en Guido Gezellestraat) 

- eerste beraadslaging 
7. Erfpachtovereenkomst scouts Hever-Schiplaken 
8. Goedkeuring akte van erfdienstbaarheid en mandatering verwerving Bredepleinstraat (Iverlek) 
9. Kosteloze grondafstand VK2017/00018 - Heesterweg 
10. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Geelsveldweg/Oudestraat 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
12. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
13. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
14. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
15. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
16. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving geelsveldweg 
17. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
18. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
19. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
20. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
21. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
22. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
23. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
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24. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
25. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
26. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
27. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
28. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
29. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
30. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
31. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
32. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat (Kerkfabriek Sint-

Antonius - inname 3) 
33. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat (Kerkfabriek Sint-

antonius - inname 7) 
34. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat - inname 34 
35. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat  - inname 35 
36. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
37. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
38. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
39. Aanpassing gemeentelijk reglement eikenprocessierupsen 
40. Schoolreglement GBS Boortmeerbeek 
41. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisschool schooljaar 2018 - 2019 
42. Intrekken gemeenteraadsbesluiten aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en budgetwijziging 

2018 nr. 1 
43. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 
44. Budgetwijziging 2018 nr. 1 
45. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 25 september 2018 
46. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 25 september 2018 
47. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 21 november 2018 
48. Kennisname verslagen milieuadviesraad 28 februari 2018 en 30 mei 2018 
49. Kennisname verslag sportraad 12 juni 2018 
50. Kennisname verslag seniorenraad 19 juni 2018 
51. Overnamebod aandelen Demer en Dijle nv 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Extra punt toegevoegd aan de zitting 
Overwegende dat de gemeente over 300 aandelen beschikt van de sociale kredietmaatschappij 
Demer en Dijle nv; 
 
Gelet op de brief van Demer en Dijle nv van 24 augustus 2018 waarin wordt meegedeeld dat 
Patronale Life nv, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel een overnamebod uitbracht op de aandelen 
van Demer en Dijle nv; 
 
Overwegende dat de gemeente voor 1 oktober 2018 een standpunt moet innemen met betrekking 
tot de eventuele verkoop van de aandelen van de gemeente van Demer en Dijle nv; 
 
Overwegende dat de volgende gemeenteraad pas op 22 oktober 2018 plaatsvindt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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. 
 

Volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad van 24 september 2018 toe te voegen: 
• Overnamebod aandelen Demer en Dijle nv. 
 
2. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 25 juni 2018 goed. 
 
3. Kennisname toezichtbesluit 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant 
van 16 augustus 2018 waarmee het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 25 juni 
2018 houdende de vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de 
gemeente, in zijn uitvoering wordt geschorst. 
 
4. Aanpassing statuten Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 waarin de oprichting en de statuten van 
het Autonoom Gemeentebedrijf Boortmeerbeek, afgekort AGB Boortmeerbeek werden 
goedgekeurd; 
 
Gelet op de goedkeuring van het besluit van de gemeenteraad van 28 april 2003 door de Vlaamse 
minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken op 8 augustus 
2003 en de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad van 26 september 2003; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 december 2013 met betrekking tot de wijziging van 
de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en de Vlaamse Rand van 14 april 2014 met betrekking tot de gedeeltelijke goedkeuring van 
de wijzigingen die werden aangebracht in de statuten van het autonoom gemeentebedrijf 
Boortmeerbeek; 
 
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 234 in het bijzonder, dat bepaalt 
dat zolang het autonoom gemeentebedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van 
verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale 
betalingsorders, artikel 265, 266, 267, 268, 269 en 272, §1, eerste, tweede en derde lid en §2, eerste 
lid DLB van toepassing zijn; 
 
Overwegende dat het wenselijk is een vlotte werking van het AGB Boortmeerbeek te waarborgen en 
aldus te voorzien in een specifieke regeling voor het aangaan van verbintenissen, de 
kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole en de ondertekening van de girale betalingsorders; 
 
Gelet op het besluit van de raad van bestuur van het AGB Boortmeerbeek van 24 september 2018 
betreffende de vraag om te voorzien in een specifieke regeling van bovengenoemde cyclus en het 
door de raad van bestuur geformuleerde voorstel; 
 
Overwegende de praktijk van de afgelopen jaren; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 
Met ingang op 1 januari 2019 een artikel 35bis aan de statuten van het AGB Boortmeerbeek toe te 
voegen en als volgt vast te stellen:  
 
• Aangaan en uitvoeren van verbintenissen 
Een verbintenis kan worden aangegaan ook al passen de financiële gevolgen ervan tijdens de periode 
van het meerjarenplan niet binnen de ramingen van het meerjarenplan of als de financiële gevolgen 
voor het lopende boekjaar niet passen binnen de limitatieve kredieten voor dat boekjaar in het 
meerjarenplan. De nodige kredieten hiervoor worden binnen het boekjaar voorzien via interne 
kredietaanpassing of budgetwijziging. Dit is enkel mogelijk indien de financiële verhouding van het 
AGB ten opzichte van de gemeente Boortmeerbeek niet wijzigt, hetgeen betekent dat er geen 
wijziging kan zijn op de prijssubsidie of de toegestane leningen. Als het bedrijf nog niet over 
uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of het wijzigen van 
verbintenissen onderworpen aan de goedkeuring door het directiecomité tot een bedrag van 
144.000,00 EUR (excl btw). Verbintenissen in dat geval vanaf 144.000,00 EUR (excl btw) worden 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  
 
• Wetmatigheidscontrole en validatie 
De boekhouder van het bedrijf onderzoekt de wettigheid en regelmatigheid van die voorgenomen 
verbintenissen. Dit nazicht houdt onder meer in: een toetsing aan de beschikbare kredieten, 
toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, status leverancier, budgetpost, omschrijving, … 
Vervolgens wordt de voorgenomen beslissing ter validatie voorgelegd aan de directeur. 
In het organisatiebeheersingssysteem wordt deze procedure uitgewerkt en beschreven. 
 
• Uitgaven bij dwingende en onvoorziene omstandigheden 
Het bedrijf kan zonder de nodige kredieten over de uitgaven beslissen, ongeacht deze al dan niet 
door dwingende en onvoorziene omstandigheden vereist zijn. Als het bedrijf nog niet over 
uitvoerbare kredieten beschikt voor het lopende boekjaar, is het aangaan of het wijzigen van 
verbintenissen onderworpen aan de goedkeuring door het directiecomité tot een bedrag van 
144.000,00 EUR (excl btw). Verbintenissen in dat geval vanaf 144.000,00 EUR (excl btw) worden 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De bevoegdheid om over de uitgaven te beslissen, houdt 
ook de bevoegdheid in tot het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten, het 
vaststellen van de plaatsingsprocedure, het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de 
uitvoering van de overheidsopdrachten. 
In deze gevallen worden de financiële gevolgen opgenomen in de eerstvolgende aanpassing van het 
meerjarenplan. 
 
• Ondertekening van de girale betalingsorders 
Alle girale betalingen worden ondertekend door twee personen aangeduid door het directiecomité. 
Deze personen zijn lid van het directiecomité. Als het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een 
regeling bevat, kunnen provisies ter beschikking gesteld worden van personeelsleden van de 
gemeente of het bedrijf voor het betalen van geringe exploitatie-uitgaven die voor de goede werking 
van de dienst onmiddellijk moeten worden gedaan. De ondertekening door 2 personen is niet van 
toepassing op de betalingen vanuit die provisies. 



- 137 - 

Betalingen in verband met het thesauriebeheer worden autonoom verricht door de boekhouder, 
zijnde een door de gemeente aangewezen personeelslid van de gemeente, of zijn vervanger. 
Daaronder vallen niet de betalingen naar de provisies, vermeld in het tweede lid. 
 
art. 2 
De vermelding van de figuur 'gemeentesecretaris' in de statuten van het AGB Boortmeerbeek te 
vervangen door 'algemeen directeur'. 
 
art. 3 
Dit besluit over te maken aan de Vlaamse Regering zoals bepaald in artikel 234 van het Vlaams 
gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
 
5. Definitieve vaststelling RUP LIPS 
De CD&V-fractie formuleert een opmerking over het hergebruik van de beek dewelke nu ondergronds 
ligt. In het verordenend deel stelt zij voor het woord “aangewezen” te wijzigen in “noodzakelijk” zodat 
het ecologisch principe kan worden doorgetrokken. Hevige onweders en nattere winters zullen ons 
deel worden en verantwoorden dat er maximaal bovengronds gebufferd wordt. Nadat de schepen 
van ruimtelijke ordening erop gewezen heeft dat wat niet bij de eerste voorlopige vaststelling door de 
gemeenteraad, in een advies of bij de opmerkingen van het openbaar onderzoek geformuleerd werd 
niet kan opgenomen worden in de definitieve vaststelling, maar wel bijvoorbeeld bij de 
bouwvergunning, gaat de voorzitter over tot de stemming van het amendement dat de CD&V-fractie 
hierover formuleert. Met 14 neen en 6 ja stemmen wordt de voorgestelde wijziging “aangewezen 
wordt noodzakelijk” verworpen. 
Voor de stemming over het geheel verklaart raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet dat zij omwille van de 
betonstop waaraan steeds meer verkavelingen volgens haar willen ontsnappen, zich zal onthouden. 
 
Gelet op artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het belasten van het 
college van burgemeester en schepenen met de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen; 
 
Gelet op artikel 2.2.21. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake het voorlopig vaststellen 
van het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 maart 2015 met 
betrekking tot het toekennen van de exclusiviteit voor de diensten (2.1. Ruimtelijke planning en 
ontwerp; 2.1.2 Ontwerp) aan de dienstverlenende vereniging Interleuven met ingang van 1 april 
2015 tot en met 31 december 2019; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de definitieve 
vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij het decreet van 17 
december 1997 en latere wijzigingen, wat de bindende bepalingen betreft; 
 
Gelet op de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan door de 
gemeenteraad van 23 juni 2008 en de goedkeuring door de bestendige deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant van 28 augustus 2008; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1977 houdende de vaststelling van het gewestplan Leuven  
en navolgende wijzigingen; 
 
Gelet op het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘RUP Lips’, bestaande uit volgende 
gebundelde bijlagen: 
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• RUP Lips - Toelichtingsnota; 
• RUP Lips - Deel II: Grafisch luik; 
• RUP Lips - Deel III: Verordenend luik – Stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan; 
• Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP “Lips” in Boortmeerbeek; 
 
Gelet op de raadplegingsperiode over de start- en procesnota die plaats vond van 18 september 
2017 tot en met 16 november 2017 en het particpatiemoment,  gehouden op 17 oktober 2017; 
 
Gelet op de raadpleging van de GECORO, gehouden op 30 oktober 2017, over de start- en procesnota 
en het verslag ervan;  
 
Gelet op de plenaire vergadering, gehouden op 19 januari 2018, over het voorontwerp van het 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Lips’, het verslag ervan en de schriftelijke adviezen 
gehecht aan dit verslag; 
 
Gelet op het onderzoek tot milieueffectrapportage waarbij wordt geconcludeerd dat het 
voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de 
opmaak van een plan-MER niet nodig is; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 maart 2018 met betrekking tot de voorlopige 
vaststelling van het gRUP Lips; 
 
Overwegende dat het openbaar ondezoek  
 
Gelet op het verslag van de GECORO 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 14 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, Marita Palstermans, Francine De Becker en Marc 
Usewils. 
5 stemmen tegen: Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk Bernagie, Kristel Andries en 
Rudi Renders. 
1 onthouding: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
 

art. 1 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Lips’ bestaande uit volgende bijlagen, dewelke 
integraal deel uitmaken van dit besluit : 
• RUP Lips - Toelichtingsnota; 
• RUP Lips – Deel II: Grafisch luik; 
• RUP Lips - Deel III: Verordenend luik – Stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan; 
• Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP “Lips” in Boortmeerbeek. 
definitief vast te stellen. 
 
art. 2 
Binnen de plancontouren van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Lips’ volgende 
voorschriften op te heffen: 
• gewestplan Leuven, goedgekeurd bij KB van 7 april 1977 en latere wijzigingen; 
• koninklijk besluit van 28 december 1972 (Belgisch Staatsblad van 10 februari 1973) en latere 

wijzigingen betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen; 
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6. Gedeeltelijke wijziging buurtweg 8 en 14 te Hever (Sint-Antoniusstraat en Guido 
Gezellestraat) - eerste beraadslaging 

Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet wijst opnieuw naar de betonstop en merkt op dat er volgens haar 
weinig gedaan is om de convenant 2020 te halen en dat er nergens voetwegen open gaan. Ook hier 
zal zij zich onthouden.  
 
Gelet op de intentie tot het indienen van een verkavelingsaanvraag voor het perceel gelegen hoek 
Guido Gezellestraat/Sint antoniusstraat, met als administratieve ligging Guido Gezellestraat 16 en 
kadastraal gekend als boortmeerbeek, tweede afdeling, sectie A en perceelnummer 288S; 
 
Overwegende dat de buurtweg en de voetweg niet tot het openbaar domein behoren van de 
gemeente Boortmeerbeek maar eigendom zijn van de aanpalende eigenaars; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid zich aandient te voorzien in de verbreding van buurtweg nr. 8 te 
Hever; 
 
Overwegende dat de mogelijkheid zich aandient een deel van buurtweg nr. 8 in het openbaar 
domein van de gemeente Boortmeerbeek te kunnen opnemen; 
 
Overwegende dat de overdracht van het deel van buurtweg nr. 8 haar invloed heeft op de 
eigendomsstructuur van voetweg nr. 14; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is  buurtweg nr. 8 (Sint-Antoniusstraat) gelegen 
langs vermeld perceel, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Overwegende dat het daarom noodzakelijk is een deel  voetweg nr. 14 (Guido Gezellestraat) op te 
nemen in het openbaar domein; 
 
Gelet op de verklaring van 31 juli 2018 houdende de gratis grondafstand en de ten laste neming van 
de bijhorende kosten van en door mevrouw Rosa Janssens en Jenny Janssens; 
 
Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Wilfried Dekrem uit Haacht  van 15 juni 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, 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. 
1 onthouding: Nieke Deleebeeck-Baudet. 
 

art. 1 
De gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 8  (Sint-Antoniusstraat) en gedeeltelijke wijziging van 
buurtweg 14 (Guido Gezellestraat) langs het perceel, kadastraal gekend als Boortmeerbeek, tweede 
afdeling, sectie A, nr. 288S en zoals aangeduid op het plan van landmeter Wilfried Dekrem uit 
Haacht, voorlopig vast te stellen. 
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art. 2 
Het rooilijnplan van de gedeeltelijke verbreding van buurtweg nr. 8 (Sint-Antoniusstraat) en de 
gedeeltelijke wijziging van voetweg nr. 14 (Guido Gezellestraat) langs het perceel, oorspronkelijk,  
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, tweede afdeling, sectie A, nr. 288S (hoek Sint-antoniusstraat 
met Guido Gezellestraat) zoals aangeduid op het plan van landmeter Wilfried Dekrem uit Haacht, 
voorlopig vast te stellen.  
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven hierover een openbaar onderzoek 
te organiseren. 
 
7. Erfpachtovereenkomst scouts Hever-Schiplaken 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek eigenaar is van het terrein in de Ravesteinstraat, 
kadastraal gekend als Boortmeerbeek, 2e afdeling, sectie A, nummers 0350DP0000, 0353CP0000 en 
0355CP0000; 
 
Overwegende dat de scouts Hever-Schiplaken al vele tientallen jaren gebruik maken van dit terrein 
en er ondertussen lokalen voor de vereniging op bouwden; 
 
Overwegende dat het wenselijk is om aan de scouts Hever-Schiplaken rechtszekerheid te geven over 
het gebruik van dit terrein; 
 
Overwegende dat hiervoor best een erfpachtovereenkomst kan worden afgesloten zodat het terrein 
naakte eigendom van de gemeente blijft; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2018 met betrekking tot de principiële 
goedkeuring voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek 
en de vzw Vrienden van scouts en gidsen Hever-Schiplaken; 
 
Gelet op het ontwerp van erfpachtovereenkomst opgemaakt door notariskantoor Van Edom & 
Arnaerts;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Boortmeerbeek en de vzw Vrienden van scouts en 
gidsen Hever-Schiplaken met betrekking tot een perceel grond, gelegen aan de Ravesteinstraat, 
gekadastreerd volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel sectie A, nummers 0350DP0000, 
0353CP0000 en 0355CP0000, voor een gezamenlijke oppervlakte van vierenzestig are 
tweeënzeventig centiare (64a 72ca) voor een periode van 50 jaar met ingang van 1 november 2018 
tegen een jaarlijkse canon van 1,00 EUR, goed te keuren.  
 
art. 2 
De heer Michel Edmond Leocadia Baert, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, en de 
heer Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, te mandateren om deze erfpachtovereenkomst 
namens de gemeente te ondertekenen. 
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art. 3 
De onkosten verbonden aan het afsluiten van deze erfpachtovereenkomst, in totaal 1.338,75 EUR, te 
betalen van actie nr. 1419/003/005/003/001 - registratiesleutel 0190/61310030. 
 
8. Goedkeuring akte van erfdienstbaarheid en mandatering verwerving Bredepleinstraat 

(Iverlek) 
Overwegende dat de gemeente in het kader van het project 'BMB13RM - Boortmeerbeek: 
grondverwervingen Oudestraat - Bredepleinstraat' een fietspad en parkeerstroken aanlegt op het 
perceel grond, gelegen aan de Bredepleinstraat 21+, gekadastreerd volgens titel sectie E, deel van 
nummer 184/K/4, voor een grotere oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel 
gekadastreerd sectie E, deel van nummer 0184W5P0000 en op het perceel grond, gelegen aan de 
Kwijtveldstraat 1+, gekadastreerd volgens titel sectie E, deel van nummer 132/B, voor een grotere 
oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel gekadastreerd sectie E, deel van 
nummer 0132DP0000; 
 
Overwegende dat deze percelen eigendom zijn van de opdrachthoudende vereniging Iverlek, 
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is een erfdienstbaarheid van openbaar nut te vestigen op deze 
percelen en dit met het oog op de aanleg van een fietspad en parkeerstroken; 
 
Gelet op de artikelen 649 tot en met 651 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de gemeentelijke 
erfdienstbaarheid van openbaar nut; 
 
Gelet op het opmetingsplan van 6 december 2013 opgemaakt door landmeter Jan Louis Talboom 
optredende voor Studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs dat integrerend deel 
uitmaakt van dit besluit; 
 
Gelet op het ontwerp van akte van erfdienstbaarheid opgemaakt door notariskantoor Van Edom & 
Arnaerts;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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  
Op het hierna vermelde goed een erfdienstbaarheid te vestigen: een perceel grond, gelegen aan de 
Bredepleinstraat 21+, gekadastreerd volgens titel sectie E, deel van nummer 184/K/4, voor een 
grotere oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel gekadastreerd sectie E, deel 
van nummer 0184W5P0000 voor een oppervlakte volgens meting van 25 centiare (25ca) en met als 
nieuw gereserveerd perceelidentificatienummer E 184 D 9 P0000. Dit goed komt voor als inneming 1 
op een plan van 6 december 2013 na meting opgemaakt door landmeter Jan Louis Talboom 
optredende voor Studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs dat integrerend deel 
uitmaakt van dit besluit. 
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art. 2 
Op het hierna vermelde goed een erfdienstbaarheid te vestigen: een perceel grond, gelegen aan de 
Kwijtveldstraat 1+, gekadastreerd volgens titel sectie E, deel van nummer 132/B, voor een grotere 
oppervlakte en volgens recent afgeleverd kadastraal uittreksel gekadastreerd sectie E, deel van 
nummer 0132DP0000, voor een oppervlakte volgens meting van vijf centiare (5ca) en met als nieuw 
gereserveerd perceelidentificatienummer E 132 H P0000. Dit goed komt voor als inneming 5 op een 
plan van 6 december 2013 na meting opgemaakt door landmeter Jan Louis Talboom optredende 
voor Studiebureau Talboom NV, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs dat integrerend deel uitmaakt van 
dit besluit. 
 
art. 3 
De gemeente zal op de in artikel 1 en 2 vermelde goed het recht van doorgang voor een fietspad 
vestigen mits betaling door de gemeente van een eenmalige vergoeding van 303,30 EUR. 
 
art. 4 
De verwerving van de erfdienstbaarheid zal worden betaald van actie 1419/003/005/003/001 - 
registratiesleutel 0190/61310030. 
 
art. 5 
De ontwerpakte van erfdienstbaarheid tussen tussen de gemeente Boortmeerbeek en de 
opdrachthoudende vereniging Iverlek goed te keuren.  
 
art. 6 
De heer Michel Edmond Leocadia Baert, burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, en de 
heer Johan Petrus Robert Smits, algemeen directeur, te mandateren om deze akte van 
erfdienstbaarheid namens de gemeente te ondertekenen. 
 
9. Kosteloze grondafstand VK2017/00018 - Heesterweg 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2017/00018 zoals verleend door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van  16 april 2018 aan de heer Mertens, landmeter voor 
Topo bvba te Mechelen; 
 
Gelet op het ontwerp van verkavelingsplan zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 6 april 2018; 
 
Overwegende de strook grond zoals bepaald op het verkavelingsplan toe te voegen aan het 
openbaar domein; 
 
Gelet op het opmetingsplan van landmeter Mertens voor Topo bvba uit Mechelen van 18 mei 2018; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie van het dossier MEOW-2018-DD-
00768459; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken strook grond aan de Heesterweg kadastraal gekend als 2de 
afdeling, sectie B, perceelnummer 265Z (deel) met een totale oppervlakte van 6 centiare; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
 
Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
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Gelet op het bodemattest van 30 oktober 2017; 
 
Gelet op het ontwerp van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 strook grond aan de Heesterweg kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie B, perceelnummer 
265Z (deel) met een totale oppervlakte van 6 centiare (6ca), zoals afgebeeld op het opmetingsplan 
door landmeter Mertens voor Topo bvba uit Mechelen, gratis over te nemen en in te lijven in het 
openbaar domein. 
 
art. 2 
De heren Baert Michel Edmond Leocadia, voorzitter en Smits Johan Petrus Robert, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte van grondafstand in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
10. Goedkeuring aankoopakte  en mandatering verwerving Geelsveldweg/Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 11 augustus 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Dennis Derboven en 
mevrouw Mariette Van de Weyer  van een strook grond aan de Geelsveldweg/Oudestraat, 
gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 36/D/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens 
recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0036D2P0000, met een oppervlakte volgens 
meting van zesenzeventig centiare (76ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 
0036G3P0000 voor een bedrag van 5.889,50 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
11. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 21 januari 2015  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Jean Vandenwyngaert en 
mevrouw Hilda Hemeleers  van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel 
sectie C, deel nummer 36/T/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0036Y2P0000, met een oppervlakte volgens meting van één 
are(1a 00 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 0036K3P0000 voor een bedrag van 
4.990,50 EUR goed te keuren. 
 

art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

12. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 

Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 

Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 

Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 23 januari 2015  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 

Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 

Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 

Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 

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

BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Guy Witvrouw en mevrouw 
Nicole Maes van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 36/N en deel van 36/T/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0036X2P0000, met een oppervlakte volgens meting van 
zevenenzestig centiare (67ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 0036L3P0000 voor 
een bedrag van 3.363,00 EUR goed te keuren. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen 
 
13. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 13 februari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Frank Peeters en mevrouw 
Maria Perneel  van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 36/P en deel van nummer 36/S/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0036V2P0000, met een oppervlakte volgens meting 
van tweeënzeventig centiare (72ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 006M3P0000 
voor een bedrag van 3.601,50 EUR goed te keuren. 
 
 
 
 
 
 
 



- 147 - 

art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
14. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 23 januari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Stefaan Libaers en mevrouw 
Nicole Vanhoegaerden  van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel 
sectie C, nummer 36/W/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie C, deel van nummer 0036W2P0000, met een oppervlakte volgens meting van twintig centiare 
(20ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 006N3P0000 voor een bedrag van 6.000,00 
EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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15. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van2 februari 2015 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Michel Joris en mevrouw 
Beauty Ikpoba  van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummers 26C en 26/D, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie 
C, deel van nummer 0026E2P0000, met een oppervlakte volgens meting van tien centiare (10ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer 0026FP0000 voor een bedrag van 5.498,50 EUR goed te 
keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
16. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving geelsveldweg 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 2016 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "Geelsveldweg"; 
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Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 13 februari 2015  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer Filippo Fancello en mevrouw 
Agnes Ruttens van een strook grond aan de Geelsveldweg, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 37/G, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel 
van nummer 0037GP0000, met een oppervlakte volgens meting van achtenzeventig centiare (78ca), 
met gereserveerd perceelsidentificatienummer 0037HP0000 voor een bedrag van 13.921,00 EUR 
goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
17. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Lodewijk Cloetens en 
mevrouw Jeannie Vendredy  van een strook grond aan de Bredepleinstraat "Kleine Vorst", 
gekadastreerd volgens titel sectie C, nummers 211/F en 211/E/deel , onder een grotere oppervlakte, 
en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0211EP0000, met een oppervlakte 
volgens meting van vijftien centiare (15ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 
C211SP0000 voor een bedrag van 750,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Raadslid Audrey Bogaerts verlaat de zitting 
18. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
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Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 17 juni 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Joannes Eskens, de heer 
François Verstrepen en mevrouw Paula Mispelters  van een strook grond aan de Oudestraat, 
gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 194S, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0194SP0000, met een oppervlakte volgens meting 
van veertien centiare (14ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer B194ZP0000 voor een 
bedrag van 700,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
19. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 15 mei 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
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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 directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Raymondus Vleminckx, de 
heer Jozef Vleminckx en mevrouw Alfonsina Vleminckx  van een strook grond aan de Oudestraat, 
gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 193/B, onder een grotere oppervlakte, en volgens 
recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0193GP0000, met een oppervlakte volgens 
meting van negen centiare (9ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer B193D2P0000 voor 
een bedrag van 450,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
20. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014 tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
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, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
 

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Norma Wollebrants, de 
heer Johan Aertgeerts, de heer Peter Aertgeerts, mevrouw Karin Vermylen en mevrouw Iris 
Aertgeerts  van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 
193/B, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van 
nummer 0193DP0000, met een oppervlakte volgens meting van twaalf centiare (12 ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer B193C2P0000 voor een bedrag van 600,00 EUR goed te 
keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
21. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 4 juni 2017  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
 
 



- 154 - 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Bart Vanderstraete en 
mevrouw katrien Vander Bracht  van een strook grond aan de Bredepleinstraat 86, gekadastreerd 
volgens titel sectie C, nummer 209H, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0209HP0000, met een oppervlakte volgens meting van 
zesentachtig centiare (86ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer C209KP0000 voor een 
bedrag van 4.300,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
22. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 21 mei 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi 
Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Patrick Abrams van een 
strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 193T, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0193TP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van twaalf centiare (12ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer B193A2P0000 voor een bedrag van 600,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
23. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Roger De Pelsmaeker en 
mevrouw Odette Serneels van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel 
sectie B, nummer 194/F, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie B, deel van nummer 0194RP0000, met een oppervlakte volgens meting van veertien centiare 
(14ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer B194A2P0000 voor een bedrag van 700,00 
EUR goed te keuren. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
24. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Jan De Boe en mevrouw Jirka 
Janssens van een strook grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 
243/L/5, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van 
nummer 0243L5P0000, met een oppervlakte volgens meting van vijf centiare (5ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C243S9P0000 voor een bedrag van 250,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
 
 



- 157 - 

25. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 10 juni 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer August Van der Auwera  en 
mevrouw Margareta Devroe  van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel 
sectie B, nummer 194/F/deel, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel 
sectie C, deel van nummer 0194XP0000, met een oppervlakte volgens meting van zes centiare (6ca), 
met gereserveerd perceelsidentificatienummer B194YP0000 voor een bedrag van 300,00 EUR goed 
te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
26. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
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Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer  Marcel Ceulemans van een 
strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie B, nummer 193/B, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, deel van nummer 0193RP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van twaalf centiare (12ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer B193B2P0000 voor een bedrag van 600,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
27. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
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Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Marc Van Bos en mevrouw 
Christiane Keldermans  van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 89/N, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel 
van nummer 0089NP0000, met een oppervlakte volgens meting van vier centiare (4ca), met 
gereserveerd perceelsidentificatienummer C89PP0000 voor een bedrag van 200,00 EUR goed te 
keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
28. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 1 april 2015  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
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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 directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Christiane Vandevenne  van 
een strook grond aan de Bredepleinstraat/Vogelzangwijk, gekadastreerd volgens titel sectie C, 
nummer 214/G/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, 
deel van nummer 0214N2P0000, met een oppervlakte volgens meting van dertig centiare (30 ca), 
met gereserveerd perceelsidentificatienummer C214D4P0000 voor een bedrag van 1.500,00 EUR 
goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Ingevolge het artikel 27§1 van het Vlaamse Gemeentedecreet verlaat raadslid Bert Meulemans 
de zitting. 

29. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 14 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
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Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van mevrouw Nicole Crols  van een strook 
grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 209G, onder een 
grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0209GP0000, 
met een oppervlakte volgens meting van achtenzeventig centiare (78 ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C209LP0000 voor een bedrag van 3.900,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
30. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 18 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Remy Peelaerts, Marie-Ange 
Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk Bernagie, Marita 
Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
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art. 1 
Het ontwerp van akte voor de aankoop door de gemeente van de heer Jo Colson van een strook 
grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, deel van nummer 243/V/6, 
onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 
0243L9P0000, met een oppervlakte volgens meting van één centiare (1 ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C243T9P0000 voor een bedrag van 50,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Raadsleden Audrey Bogaerts en Bert Meulemans vervoegen opnieuw de zitting. 
31. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 23 september 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 OCMW Leuven van een strook grond 
aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, deel van 
nummer 0125GP0000, met een oppervlakte volgens meting van drie are zesennegentig centiare (3 
are en 96ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer E125HP0000 voor een bedrag van 
19.800,00 EUR goed te keuren. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

Ingevolge het artikel 27§1 van het Vlaamse Gemeentedecreet verlaat raadslid Bert Meulemans 
de zitting. 

32. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat (Kerkfabriek Sint-
Antonius - inname 3) 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
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 directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 de Kerkfabriek van de parochie Sint-
Antonius van een strook grond aan de Bredepleinstraat "Kruisveld", gekadastreerd volgens recent 
kadastraal uittreksel sectie E, deel van nummer 0131AP0000, met een oppervlakte volgens meting 
van één are dertien centiare (1 a 13 ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer E131BP0000 
voor een bedrag van 5.650,00 EUR goed te keuren. 
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art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
33. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat (Kerkfabriek Sint-

antonius - inname 7) 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
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 directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 19 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, 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 de Kerkfabriek van de parochie Sint-
Antonius van een strook grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0011BP0000, met een oppervlakte volgens meting van twee are 
éénenvijftig centiare (2a 51ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer C11CP0000 voor een 
bedrag van 12.550,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
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Raadslid Bert Meulemans vervoegt opnieuw de zitting 
34. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat - inname 34 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Hendrik Machiels, de heer 
Freddy Machiels en mevrouw Rita Machiels van een strook grond aan de Oudestraat, gekadastreerd 
volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, deel van nummer 0126HP0000, met een oppervlakte 
volgens meting van zeventig centiare (70ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 
E126LP0000 voor een bedrag van 3.500,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
35. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Oudestraat  - inname 35 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
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Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer Hendrik Machiels, de heer 
André Machiels, de heer Christophe Machiels en mevrouw Hilda Machiels  van een strook grond aan 
de Oudestraat, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie E, deel van nummer 
0126FP0000, met een oppervlakte volgens meting van elf centiare (11ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer E126MP0000 voor een bedrag van 550,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
36. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
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Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 25 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer  Edmond De Laet,mevrouw 
Frieda De Laet en mevrouw Maria Servaes  van een strook grond aan de Bredepleinstraat, 
gekadastreerd volgens titel sectie C, deel van  nummer 208, onder een grotere oppervlakte, en 
volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0208AP0000, met een oppervlakte 
volgens meting van veertig centiare (40ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer 
C208CP0000 voor een bedrag van 2.000,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
37. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
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Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
 
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief BB2010/02 betreffende de vervreemding van onroerende 
goederen door de provincies, gemeenten, OCMW’s en besturen van de erkende erediensten; 
 
Gelet op het visum van de financieel directeur; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer Jaak Munster, de heer Johan 
Munster, mevrouw Joanna Keurvels en mevrouw Denise Keurvels van een strook grond aan de 
Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel sectie C, nummer 314/W/3, onder een grotere 
oppervlakte, en volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, deel van nummer 0214W3P0000, met 
een oppervlakte volgens meting van drie centiare (3ca), met gereserveerd 
perceelsidentificatienummer C214B4P0000 voor een bedrag van 150,00 EUR goed te keuren. 
 
art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
38. Goedkeuring aankoopakte en mandatering verwerving Bredepleinstraat 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 22 oktober 2012 met de definitieve vaststelling van 
het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Gelet op de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 5 december 2012 van de bekendmaking van de 
definitieve vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan "VBR Bredepleinstraat - Oudestraat"; 
 
Overwegende dat het wenselijk is in het kader van de werken VBR Bredepleinstraat - Oudestraat de 
voorziene grondinames effectief te realiseren; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 augustus 2013 met de 
aanstelling van Aquafin nv uit Aartselaar, meer bepaald de heer Egide Vandingenen, voor het voeren 
van onderhandse onderhandelen met de betrokken eigenaars ter verwerving van de delen van het 
perceel getroffen door de goedgekeurde rooilijn; 
 
Gelet op de ondertekende onderhandse overeenkomst van 7 april 2014  tussen gemeente en 
betrokken eigenaars; 
 
Gelet op de ontwerpakte zoals opgemaakt door notaris Chris Van Edom uit Hever; 
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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 directeur; 
 

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

BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 de heer Eduard Vankelst en mevrouw 
Simone Vandevenne  van een strook grond aan de Bredepleinstraat, gekadastreerd volgens titel 
sectie C, deel van  nummer 214/G/2, onder een grotere oppervlakte, en volgens recent kadastraal 
uittreksel sectie C, deel van nummer 0214M2P0001, met een oppervlakte volgens meting van twintig 
centiare (20ca), met gereserveerd perceelsidentificatienummer C214C4P0000 voor een bedrag van 
1.050,00 EUR goed te keuren. 
 

art. 2 
De heren Michel Edmond Leocadia Baert, voorzitter, en Johan Petrus Robert Smits, algemeen 
directeur, de volmacht te verlenen de akte voor de aankoop in naam van de gemeente 
Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 

39. Aanpassing gemeentelijk reglement eikenprocessierupsen 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt of er gevallen bekend zijn bij de gemeente van fietsers of 
voetgangers die er last van hebben gehad. De voorzitter antwoordt dat dat hem niet bekend is. 
 

Overwegende dat de eikenprocessierups (Thaumetopeoa precessionea L.) regelmatig wordt 
aangetroffen in de gemeente; 
 

Overwegende dat de haartjes waarmee die rupsen zijn bedekt en de nesthaarden, ernstige irritaties 
van de huid, de luchtwegen en de ogen kunnen veroorzaken bij de bevolking; 
 

Overwegende dat het nemen van maatregelen in verband met de bestrijding van de processierupsen 
van aard is om de vrijwaring van de openbare gezondheid te bevorderen; 
 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2013 met betrekking tot het gemeentelijk 
reglement ter bestrijding van de eikenprocessierupsen; 
 

Overwegende dat op basis van de opgedane ervaring het wenselijk is het reglement te 
verduidelijken; 
 

Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 27 mei 2013 met betrekking tot de bestrijding van 
eikenprocessierupsen in te trekken. 
 
art. 2 
Een aangepast reglement  met betrekking tot de bestrijding van eikenprocessierupsen goed te 
keuren waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

Reglement eikenprocessierups 
 
Artikel 1: Definitie 
Dit reglement is van toepassing op alle personen die, in welke juridische hoedanigheid ook, het genot 
hebben van cultuurgronden, bossen, parken, terreinen of tuinen (hierna ‘beheerders’ genoemd). 
 
Artikel 2: Meldingsplicht 
Iedere beheerder die de aanwezigheid van de eikenprocessierups vaststelt, moet het 
gemeentebestuur hiervan onmiddellijk in kennis stellen. 
 
Artikel 3: Informatieplicht 
De beheerders zijn in alle gevallen verplicht om, via het plaatsen van duidelijke 
waarschuwingsborden, voorbijgangers van de aanwezigheid van de processierups in te lichten en te 
wijzen op het gevaar en op persoonlijke preventieve maatregelen. 
 
Artikel 4: Maatregelen in de bebouwde kom 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld op bomen in de bebouwde 
kom, zijn de beheerders verplicht de eikenprocessierupsen te laten verwijderen en hierbij hun 
medewerking en bijstand te verlenen. 
Zij zijn tevens verplicht om tijdens de eerstvolgende nuttige periode (eind april – eind mei) preventief 
te laten besproeien.  
Bij deze besproeiing mag enkel gebruik worden gemaakt van bacteriële middelen (Bacillus 
thuringiensis). 
 
Artikel 5: Maatregelen buiten de bebouwde kom – toegankelijke gebieden 
1. Gebieden met een natuurbeherende functie 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierupsen wordt vastgesteld in gebieden met een 
natuurbeherende functie, zoals natuurreservaten, bos- en parkgebieden volgens het gewestplan, 
bossen en parken, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor fietsers en wandelaars, zal na overleg 
met de beheerders worden beslist welke maatregelen mogelijk of noodzakelijk zijn voor de veiligheid 
van wandelaars en fietsers. 
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal na overleg met de beheerders worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet 
worden afgesloten. 
2. Andere gebieden 
Indien de aanwezigheid van de eikenprocessierups wordt vastgesteld in andere gebieden dan in 
artikel 5 punt 1, en dit op plaatsen die toegankelijk zijn voor wandelaars en fietsers, zal worden 
nagegaan of verwijdering en/of preventieve besproeiing van de eikenprocessierupsen noodzakelijk 
zijn. 
Tevens zal worden nagegaan welke andere maatregelen eventueel mogelijk of noodzakelijk zijn voor 
de veiligheid van wandelaars en fietsers. 
Indien het gaat om plaatsen die redelijkerwijze niet toegankelijk moeten zijn voor fietsers en 
wandelaars, zal worden beslist of het gebied al dan niet tijdelijk moet worden afgesloten. 
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Artikel 6: Kostprijs 
De verplichte verwijdering valt ten laste van de beheerder. 
Het gemeentebestuur draagt de kosten van: 
• de preventieve behandeling, voorzien in artikel 4 van dit reglement; 
• de verwijdering van eikenprocessierupsen op openbaar domein en op en tegen terreinen waar 

kinderen in georganiseerd verband kunnen spelen zoals onder meer terreinen van scholen, 
jeugdbewegingen en sportclubs. 

 
Artikel 7: Sanctie 
Diegenen die de bepalingen van artikel 2, 3, 4 of 5 overtreden, kunnen bestraft worden met een 
administratieve geldboete van maximum 250,00 EUR. 
 
40. Schoolreglement GBS Boortmeerbeek 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
  
Gelet op de artikelen 104 en 119 van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988; 
 
Gelet op de artikelen 11ter, 19, 27, 28, 31, 32, 33 en 37 van het decreet basisonderwijs van 25 
februari 1997 zoals het laatst gewijzigd bij het Onderwijsdecreet XXVI van 17 juni 2016; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende 
overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende 
toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende 
informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement; 
 
Overwegende de aanpassingen aan de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende 
kostenbeheersing in het basisonderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau 
onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs; 
 
Overwegende de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, 
tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014; 
 
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet 
opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt; 
 
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs (inclusief de infobrochure) 
zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september 2017 aan actualisatie toe is; 
 
Overwegende dat meer specifieke afspraken door het college van burgemeester en schepenen 
worden opgenomen in de infobrochure; 
 
Gelet op het model van schoolreglement van het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten 
van de Vlaamse Gemeenschap; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs met inbegrip van de infobrochure, 
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 september 2017 in te trekken. 
 
art. 2 
Het aangepaste schoolreglement, waarvan de tekst als volgt luidt, goed te keuren: 
 

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

schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen. 
3° Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur samen de 

verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan 
eenbepaalde leerlingengroep of individuele leerling. 

4° Leerlingen: de kinderen die regelmatig zijn ingeschreven in de basisschool. 
5° Regelmatige leerling: voldoet aan de toelatingsvoorwaarden of wijkt hiervan wettelijk af; is 

slechts in één school ingeschreven, behalve als het kind ingeschreven is in een 
ziekenhuisschool (type 5); is aanwezig en neemt deel aan de onderwijsactiviteiten, behalve bij 
gewettigde afwezigheid of wettelijke vrijstelling (deelname aan een taalbad wordt als zodanig 
beschouwd). 
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6° Toelatingsvoorwaarden: om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten 
minste twee en een half jaar oud zijn. Als een kleuter, op het moment van de inschrijving nog 
geen drie jaar is, kan hij/zij in het basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de 
volgende instapdagen:  
- de eerste schooldag na de zomervakantie;  
- de eerste schooldag na de herfstvakantie;  
- de eerste schooldag na de kerstvakantie;  
- de eerste schooldag van februari;  
- de eerste schooldag na de krokusvakantie;  
- de eerste schooldag na de paasvakantie;  
- de eerste schooldag na Hemelvaart. 

 Om in het lager onderwijs toegelaten te worden, moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari 
van het lopende schooljaar én ten minste het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn 
geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor 
kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. 

 Als de kleuter geen 250 halve dagen of meer aanwezig is geweest, dan moet de klassenraad 
zijn toelating geven om te kunnen starten in het lager onderwijs. 

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

 Uitzonderingen: 
 Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 

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

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

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

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

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

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

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

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

12° Schoolraad: is een officieel inspraakorgaan waarin ouders, personeel, en eventueel personen 
van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd zijn. 

13° Werkdag: weekdagen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen en dagen die 
vallen tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. 

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

 
Hoofdstuk 2  Engagementsverklaring 
 
Artikel 5  
§ 1 Oudercontacten 
De school organiseert op geregelde tijdstippen oudercontacten. De ouders en de school zelf kunnen 
op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. De ouder(s) woont (wonen) de 
oudercontacten bij. 
De concrete data staan op de schoolwebsite en worden meegedeeld per brief en per e-mail. 
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§ 2 Voldoende aanwezigheid 
De ouders zorgen ervoor dat hun kind elke schooldag en op tijd naar school komt. 
§ 3 Deelnemen aan individuele begeleiding 
Sommige kinderen hebben nood aan een individuele begeleiding. Voor kinderen die daar nood aan 
hebben, werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarover afspraken 
met de ouders zoals voorzien in het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid van de school. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 
§ 4 Nederlands is de onderwijstaal van de school 
Ouders moedigen hun kind(eren) aan om Nederlands te leren. Ouders ondersteunen de initiatieven 
en de maatregelen die de school neemt om de eventuele taalachterstand van hun kind(eren) weg te 
werken. 
 
Hoofdstuk 3  Sponsoring 
 
Artikel 6  
§ 1  
De school werkt voor het bereiken van de eindtermen en het nastreven van ontwikkelingsdoelen met 
de middelen die door de Vlaamse Gemeenschap en door het schoolbestuur ter beschikking worden 
gesteld. 
§ 2  
Om de bijdragen van de ouders voor niet-eindterm gebonden onderwijskosten te beperken, kan de 
school gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning door derden. 
§ 3  
Dergelijke ondersteuning in de vorm van mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel 
hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen, kan enkel in geval van facultatieve 
activiteiten en na overleg in de schoolraad. 
§ 4  
De school zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte 
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of feitelijke vereniging. 
§ 5  
De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
1° deze mededelingen verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de school; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
§ 6  
In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
 
Hoofdstuk 4  Kostenbeheersing 
 
Artikel 7  
§ 1 Kosteloos 
Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld. Het schoolbestuur vraagt geen 
bijdrage voor onderwijs- gebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een 
ontwikkelingsdoel na te streven. De school biedt volgende materialen gratis ter beschikking, maar ze 
blijven eigendom van de school.  
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Lijst met materialen Voorbeelden 

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

constructiemateriaal 
 

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

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

 

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

informatiebronnen 
 

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

kinderliteratuur 
 

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

knutselmateriaal lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

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

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

multimediamateriaal 
 

allerlei audiovisuele toestellen, fototoestel, 
dvd-speler, … 

muziekinstrumenten trommels, fluiten, … 

planningsmateriaal schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

schrijfgerief potlood, pen, … 

tekengerief stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

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

 

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

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

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

- de aankoopprijs van turn- en zwemkledij; 
- de kosten voor occasionele activiteiten, projecten en feestactiviteiten; 
- ….. 
Maximumbijdrage per schooljaar : 
kleuters: 45 euro 
leerling lager onderwijs: 85 euro 
De school vraagt een bijdrage voor: (voorbeelden) 
Deelname sportactiviteiten zoals Rollebolle, Kronkeldiedoe, beroepenbeurs, …: ± € 3 
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Musea en culturele workshops: ± € 9 
Leeruitstappen: diverse deelnameprijzen al naargelang de bestemming tussen ± € 5 en € 19 
§ 3 Minder scherpe maximumfactuur 
Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten kan enkel in de lagere school een bijdrage gevraagd 
worden. Dit gebeurt na overleg met de schoolraad. 
Deze bijdrage mag maximaal 435 euro bedragen voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. 
§ 4 Bijdrageregeling 
De school biedt volgende diensten en materialen aan tegen betaling: 
1. deelname aan buitenschoolse activiteiten (o.a. Moev = Stichting Vlaamse Schoolsport); 
2. buitenschoolse opvang; 
3. maaltijden; 
4. nieuwjaarsbrieven; 
5. klasfoto’s; 
6. steunacties; 
7. ….. 
De ouders kiezen of ze hier gebruik van maken of niet. De school gebruikt deze materialen/diensten 
niet in haar activiteiten en lessen. 
§ 5 Basisuitrusting 
De basisuitrusting valt ten laste van de ouders (bijv. boekentas, pennenzak, zwemgerief, fluovestje, 
fietshelm, brooddoos, drinkbus, turnzakje,…) 
§ 6 Betalingen 
De betalingen gebeuren per overschrijving. 
 
Hoofdstuk 5  Extra-murosactiviteiten 
 
Artikel 8  
Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen die plaats vinden buiten 
de schoolmuren en worden georganiseerd voor één of meer leerlingengroepen.  
De school streeft ernaar dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten, aangezien ze 
deel uitmaken van het leerprogramma. 
De ouders worden tijdig geïnformeerd over de geplande extra-murosactiviteiten. 
Ouders hebben echter het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-murosactiviteiten 
van een volledige dag of meer. Ze moeten deze weigering schriftelijk kenbaar maken aan de school. 
Als de leerling niet deelneemt dan moet de leerling toch op school aanwezig zijn. Voor deze 
leerlingen voorziet de school een aangepast programma.  
Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder. 
 
Hoofdstuk 6  Huiswerk, agenda’s, rapporten, evaluatie  en schoolloopbaan  
 
Artikel 9 Huiswerk 
De huiswerken worden genoteerd in de schoolagenda. Zie ook apart document Huiswerkbeleid. 
 
Artikel 10 Agenda   
In de kleutergroep hebben de leerlingen een heen-en-weerschrift (schoolagenda). 
In het lager onderwijs krijgen de leerlingen een schoolagenda, waarin de taken en lessen van de 
leerlingen genoteerd worden evenals eventuele mededelingen. 
 
Artikel 11 Evaluatie en rapport  
Een samenvatting van de evaluatiegegevens van de leerling wordt neergeschreven in een rapport. Dit 
rapport wordt bezorgd aan de ouders, die ondertekenen voor kennisneming. Het rapport wordt 
ondertekend terugbezorgd aan de groepsleraar. Het rapport kan door de ouders eveneens 
geraadpleegd worden op ‘Schoolware’ (een beveiligde website die toegankelijk is voor ouders). 

http://www.gbsboortmeerbeek.be/pedagogisch/huiswerk
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Artikel 12 Schoolloopbaan  
§ 1  
Op voorwaarde dat aan alle toelatingsvoorwaarden voldaan is, nemen de ouders van de leerling de 
eindbeslissing inzake: 
- de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, na kennisneming van en toelichting bij de 

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

klassenraad en het CLB; 
- het volgen van nog één schooljaar lager onderwijs, als de leerling 14 jaar wordt vóór 1 januari 

van het lopende schooljaar, en dit na kennisneming van en toelichting bij het gunstig advies 
van de klassenraad en advies van het CLB.  

§ 2  
Een leerling die een jaar te vroeg wil instappen in het lager onderwijs (5 jaar ten laatste op 31 
december van het lopende schooljaar) wordt enkel ingeschreven, na advies van het CLB en na 
toelating van de klassenraad. Geeft de klassenraad geen toelating, dan vervalt het beslissingsrecht 
van de ouders. 
§ 3  
In alle andere gevallen neemt de school de eindbeslissing inzake het al dan niet zittenblijven of 
versnellen van de leerling.  
 
Hoofdstuk 7  Afwezigheden en te laat komen  
 
Artikel 13 Afwezigheden 
Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is een voldoende aanwezigheid noodzakelijk 
voor een vlotte schoolloopbaan. 
§ 1 Kleuteronderwijs 
Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters. Afwezigheden worden per e-mail, 
telefonisch of schriftelijk meegedeeld aan de school. 
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels 
van het lager onderwijs. 
§ 2 Lager onderwijs 
1° Afwezigheid wegens ziekte: 
a) een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder (voor maximum drie 

opeenvolgende kalenderdagen). Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. 
De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de 
begindatum en de vermoedelijke einddatum. 

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

ingediend;  
bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen. 

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

hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling; 
- de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank; 
- het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de 

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

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

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

3° Afwezigheid mits voorafgaandelijke toestemming van de directeur: 
Bij een afwezigheid met toestemming van de directeur bezorgen de ouders aan de school een 
ondertekende verklaring of een officieel document. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, 
de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum. 
4° Afwezigheid wegens verplaatsingen van de trekkende bevolking: 
In uitzonderlijke omstandigheden kan de afwezigheid van kinderen van binnenschippers, kermis- en 
circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners gewettigd zijn om de ouders te vergezellen 
tijdens hun verplaatsingen. 
De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de 
communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de 
school en de ouders. 
5° Afwezigheden voor topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek mits 
toestemming van de directie: 
Deze categorie afwezigheden kan slechts worden toegestaan voor maximaal zes lestijden per week 
(verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een 
dossier beschikt dat volgende elementen bevat: 
- een gemotiveerde aanvraag van de ouders; 
- een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie; 
- een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de 

Vlaamse Gemeenschap; 
- een akkoord van de directie. 
6° Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden: 
a) de afwezigheid omwille van revalidatie na ziekte of ongeval, en dit gedurende maximaal 150 

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

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

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

revalidatie blijken; 
- een advies, geformuleerd door het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, 

vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden. 
 Uitzonderlijk kunnen de 150 minuten overschreden worden, mits gunstig advies van de arts 

van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.  
b) stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose. 

- Om een beslissing te kunnen nemen, moet de school beschikken over een dossier dat 
ten minste de volgende elementen bevat:  

- een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lestijden moet 
plaatsvinden; 

- een advies, geformuleerd door het CLB in overleg met de klassenraad en de ouders; 
- een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker. De 

revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag;  
- een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet 

worden, rekening houdend met het evaluatieverslag waarvan sprake in punt 3). 
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 In uitzonderlijke omstandigheden en mits gunstig advies van het CLB in overleg met de 
klassenraad en de ouders, kan de maximumduur van 150 minuten voor leerplichtige kleuters 
uitgebreid worden tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen.  

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

 7° Afwezigheden omwille van preventieve schorsing en tijdelijke en definitieve uitsluiting:: 
 Een afwezigheid omwille van een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting 

en waarbij de school gemotiveerd heeft dat opvang in de school niet haalbaar is, is een 
gewettigde afwezigheid. 

§ 3 Problematische afwezigheden 
Alle afwezigheden die niet zijn opgesomd of niet kunnen worden gewettigd zoals beschreven onder § 
2 worden ten aanzien van de leerling beschouwd als problematische afwezigheden. Ook 
afwezigheden gewettigd door een twijfelachtig medisch attest, met name de ‘dixit’ -attesten, 
geantidateerde attesten en attesten die een niet-medische reden vermelden, worden als 
problematische afwezigheden beschouwd. 
In deze gevallen zal de directeur contact opnemen met de ouders. De ouders kunnen deze 
afwezigheid alsnog wettigen. Vanaf vijf halve schooldagen problematische afwezigheden heeft de 
school een meldingsplicht ten opzichte van het CLB. Het CLB voorziet begeleiding voor de betrokken 
leerling, in samenwerking met de school. 
 
Artikel 14 Te laat komen 
§ 1  
Kinderen moeten op tijd op school zijn. Een leerling die toch te laat komt, begeeft zich zo spoedig 
mogelijk naar de klasgroep. De ouders worden bij herhaaldelijk te laat komen van hun kind 
gecontacteerd door de directie/zorgcoördinator/leerkracht. Ze maken hierover afspraken. 
§ 2  
In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor 
het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur. 
 
Hoofdstuk 8  Schending van de leefregels,  
   preventieve schorsing,  
   tijdelijke en definitieve uitsluiting. 
 
Artikel 15 Leefregels 
Ouders stimuleren hun kind om de leefregels van de school na te leven. 
 
Artikel 16 Schending van de leefregels en ordemaatregelen 
§ 1  
Indien een leerling door zijn gedrag de leefregels schendt of de goede orde in de school in het 
gedrang brengt, kunnen maatregelen worden genomen. 
§ 2  
Deze maatregelen kunnen zijn: 
- een mondelinge opmerking; 
- een schriftelijke opmerking in de schoolagenda of het heen-en-weerschrift die de ouders 

ondertekenen voor gezien; of een mededeling via e-mail. 
- een extra taak die de ouders ondertekenen voor gezien; 
- … 
Deze opsomming sluit niet uit dat een andere maatregel wordt genomen, aangepast aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling. Deze maatregelen kunnen worden genomen door de directeur 
of elk personeelslid van de school met een kindgebonden opdracht. 
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§ 3  
Meer verregaande maatregelen kunnen zijn: 
- Een gesprek tussen de directeur of zorgcoördinator en de betrokken leerling. Hiervan wordt 

melding gemaakt per e-mail of in de schoolagenda. De ouders ondertekenen voor gezien; 
- De groepsleraar en/of de directeur / zorgcoördinator nemen contact op met de ouders en 

bespreken het gedrag van de leerling. Van dit contact wordt een verslag gemaakt. Het verslag 
wordt door de ouders ondertekend voor gezien; 

- preventieve schorsing : 
 Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur voor een 

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

§ 4  
Indien vermelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, kan een individueel begeleidingsplan 
met meer bindende gedragsregels worden vastgelegd door de directeur. 
Dit moet ertoe bijdragen dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medeleerlingen 
opnieuw mogelijk wordt. 
Dit begeleidingsplan wordt opgesteld door de zorgcoördinator, de directeur en de klasleerkracht. Het 
wordt steeds besproken met de ouders. Het wordt van kracht van zodra de ouders het 
begeleidingsplan ondertekenen voor akkoord. 
Indien de ouders niet akkoord gaan met het individueel begeleidingsplan, kan de directeur 
onmiddellijk overgaan tot het opstarten van een tuchtprocedure. 
§ 5  
Tegen geen enkele van deze maatregelen is er beroep mogelijk. 
 
Artikel 17 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
§ 1  
Het onbehoorlijk gedrag van een leerling kan uitzonderlijk een tuchtmaatregel noodzakelijk maken. 
§ 2  
Een tuchtmaatregel kan worden opgelegd indien de leerling: 
- het verstrekken van opvoeding en onderwijs in gevaar brengt; 
- de verwezenlijking van het pedagogisch project van de school in het gedrang brengt; 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt; 
- zich niet houdt aan het eventueel opgesteld individueel begeleidingsplan; 
- de naam van de school of de waardigheid van het personeel aantast; 
- de school materiële schade toebrengt. 
§ 3  
Tuchtmaatregelen zijn: 
- Tijdelijke uitsluiting 
 De directeur kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs 

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

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

§ 4  
Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elke leerling wordt afzonderlijk behandeld. 
§ 5  
Het schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het huidige, 
vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. 
 
Artikel 18 Tuchtprocedure 
§ 1  
De directeur kan beslissen tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting. 
§ 2  
De directeur volgt daarbij volgende procedure: 
1° het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van de 

intentie tot een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een 
vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft; 

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

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

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

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

 
Artikel 19 Tuchtdossier 
Een tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
Artikel 20 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
§ 1  
Ouders kunnen een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten en kunnen een beroepsprocedure 
instellen. De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur.  
Dit beroep moet binnen de vijf schooldagen na kennisneming van de feiten aangetekend ingediend 
worden bij het schoolbestuur. 
Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken. 
§ 2  
Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
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§ 3  
De beroepscommissie bestaat uit een delegatie van interne leden en een delegatie van externe leden 
en wordt in functie van een concreet beroep samengesteld door het college van burgemeester en 
schepenen. 
§ 4  
De voorzitter wordt door het College van burgemeester en schepenen onder de externe leden 
aangeduid. 
§ 5  
Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

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

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 
2° de bevestiging van de definitieve uitsluiting; 
3° de vernietiging van de definitieve uitsluiting.  
§ 6  
Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, binnen de 
drie schooldagen na de beslissing van de beroepscommissie. Bij de kennisgeving van de beslissing 
moeten de beroepsmogelijkheden bij de Raad van State worden vermeld . 
§ 7  
Bij overschrijding van deze vervaltermijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege 
nietig. 
§ 8  
Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 
Hoofdstuk 9  Getuigschrift basisonderwijs 
 
Artikel 21 Het getuigschrift toekennen 
Het schoolbestuur kan een getuigschrift basisonderwijs uitreiken, op voordracht en na beslissing van 
de klassenraad. Het getuigschrift wordt toegekend uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar, of 
na een beroepsprocedure. 
De regelmatige leerling ontvangt het getuigschrift basisonderwijs indien uit het leerlingendossier 
blijkt dat de leerling bij het voltooien van het lager onderwijs de doelen opgenomen in het leerplan in 
voldoende mate heeft bereikt. 
 
Artikel 22 Het getuigschrift niet toekennen 
Als de klassenraad het getuigschrift niet toekent, motiveert hij zijn beslissing op basis van het 
leerlingendossier en deelt het schoolbestuur dit uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar 
aangetekend mee aan de ouders. 
Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt  een getuigschrift dat aangeeft 
welke doelen de leerling wel bereikt heeft  : een getuigschrift van bereikte doelen 
Ouders die niet akkoord gaan met deze beslissing, kunnen uiterlijk binnen de drie werkdagen een 
overleg vragen met de directeur en de zorgcoördinator. De bedoeling van dit overleg is om alsnog tot 
een overeenkomst te komen zonder dat de formele beroepsprocedure opgestart moet worden. Dit 
overleg vindt plaats binnen de twee werkdagen na de aanvraag tot gesprek. 
De school kan dit overleg niet weigeren en er moet een schriftelijk verslag van gemaakt worden. In 
dit verslag wordt meteen opgenomen of de directeur de klassenraad al dan niet opnieuw 
samenroept. 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing (hetzij om de klassenraad niet bijeen te 
roepen, hetzij om het getuigschrift niet toe te kennen), dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie.  
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Indien de klassenraad bij zijn oorspronkelijke beslissing blijft, wordt zij opnieuw gemotiveerd en door 
het schoolbestuur aangetekend meegedeeld aan de ouders, uiterlijk binnen de drie werkdagen . 
Wanneer de ouders niet akkoord gaan met de beslissing dan wijst de school de ouders schriftelijk op 
de mogelijkheid tot beroep bij de beroepscommissie. 
 
Artikel 23 Beroepsprocedure 
 
§1 
Ouders kunnen het niet-toekennen van een getuigschrift door de klassenraad betwisten en kunnen 
een beroepsprocedure instellen, na voorgaande stappen, zoals beschreven in artikel 23 . Dit beroep 
moet door de ouders aangetekend en binnen de vijf werkdagen ingediend worden bij het 
schoolbestuur. 
Het beroep:  
- wordt gedateerd en ondertekend;  
- vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met omschrijving en motivering van de 

ingeroepen bezwaren; 
- kan aangevuld worden met overtuigingsstukken;  
§ 2  
Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie, opgericht door het schoolbestuur. 
§ 3  
De beroepscommissie komt bijeen uiterlijk tien werkdagen na het ontvangen van het beroep. 
De beroepsprocedure wordt voor de duur van zes weken opgeschort met ingang van 11 juli. 
§ 4 
Het beroep door een beroepscommissie kan leiden tot: 
1° de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als: 

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

b) het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement; 
2° de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs; 
3° de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.  
§ 5 
Het resultaat van het beroep wordt gemotiveerd en aangetekend aan de ouders bezorgd, gebracht, 
uiterlijk op 15 september daaropvolgend. 
§ 6 
De ouders kunnen zich gedurende de procedure laten bijstaan door een raadsman. 
Dit kan geen personeelslid van de school zijn. 
 
Artikel 24 
Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, 
heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de 
verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de gevolgde 
schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.  
 
Artikel 25 
Het meegeven van het getuigschrift en rapport kan om geen enkele reden worden ingehouden, ook 
niet bij verzuim door de ouders van hun financiële verplichtingen. 
 
Hoofdstuk 10 Onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs 
 
Artikel 26 
§ 1  
Het onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs zijn kosteloos. 
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§ 2  
Een kind dat ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar wordt of ouder is dan 
vijf, heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van 
beide. 
§3  
Voor tijdelijk onderwijs aan huis dienen volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld te zijn: 
1. de leerling is meer dan eenentwintig opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte of 

ongeval, of de leerling is chronisch ziek en is negen halve dagen afwezig; 
2. de ouders dienen een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, in bij de 

directeur. Uit het medisch attest blijkt dat de leerling niet of minder dan halftijds naar school 
kan;  

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

§ 4  
De aanvraag voor tijdelijk onderwijs aan huis, gebeurt door de ouders, per brief of via een specifiek 
aanvraagformulier. Bij de aanvraag voegen de ouders een medisch attest waarop wordt vermeld: 
1. dat het kind langer dan 21 kalenderdagen afwezig is wegens ziekte of ongeval; 
2. de vermoedelijke duur van de afwezigheid; 
3. dat het kind niet of minder dan halftijds naar school kan. 
Bij chronisch zieke kinderen volstaat een medisch attest van een geneesheer-specialist met de 
verklaring dat de leerling lijdt aan een chronische ziekte en dat de behandeling minstens 6 maanden 
zal duren. 
§ 5  
Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, zal de school de dag na het ontvangen van de aanvraag 
en vanaf de tweeëntwintigste kalenderdag afwezigheid en voor de verdere duur van de afwezigheid 
van het kind, voor vier lestijden per week onderwijs aan huis verstrekken.  
Bij chronisch zieke kinderen is onderwijs aan huis mogelijk telkens het kind negen halve dagen 
(hoeven niet aan te sluiten) afwezig was. 
§ 6  
Bij verlenging van de afwezigheid moeten de ouders opnieuw een schriftelijke aanvraag, vergezeld 
van een medisch attest, indienen bij de directeur. 
Bij chronisch zieke leerlingen moet er niet telkens opnieuw een medisch attest voorgelegd worden 
en volstaat een schriftelijke aanvraag van de ouders. 
§ 7  
Kinderen die na een periode van onderwijs aan huis, de school hervatten, maar binnen een termijn 
van 3 maanden opnieuw afwezig zijn wegens ziekte, hebben onmiddellijk recht op onderwijs aan 
huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beide. Wel moet het onderwijs aan huis 
opnieuw worden aangevraagd. 
§ 8  
De concrete organisatie wordt bepaald na overleg met de directeur. 
§9  
De centrale organisator voor synchroon internetonderwijs is vzw Bednet. Bednet bepaalt autonoom 
welke leerlingen in aanmerking komen voor synchroon internetonderwijs op basis van een aantal 
criteria ,waaronder de ondersteuningsbehoefte van de leerling en het positief engagement van de 
leerling, de ouders, de school en het CLB. 
§10  
Bij een langdurige afwezigheid wordt een minimale afwezigheid van 4 weken vooropgesteld 
vooraleer de leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs.  
§11  
Bij een frequente afwezigheid wordt een minimale geplande afwezigheid van 36 halve dagen op 
jaarbasis vooropgesteld vooraleer een leerling recht heeft op synchroon internetonderwijs. 
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§12  
Synchroon internetonderwijs kan door alle betrokkenen bij de begeleiding van de leerling 
aangevraagd worden via de website van vzw Bednet: http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken . 
 
Hoofdstuk 11 Schoolraad, ouderraad en  leerlingenraad  
 
Artikel 27 
De schoolraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen: 
1° de ouders; 
2° het personeel; 
3° eventueel de lokale gemeenschap. 
 
Artikel 28 
In onze school worden de leden van de oudergeleding van de schoolraad aangeduid door de 
oudervereniging. 
 
Artikel 29 
In onze school wordt de leerlingenraad via verkiezingen in de drie hoogste leerlingengroepen 
samengesteld. 
 
Hoofdstuk 12 Leerlingengegevens en privacy 
 
Artikel 30 
Gegevensbescherming en informatieveiligheid 
De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders in het kader van haar opdracht. Het 
schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. 
Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake 
privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Het 
schoolbestuur zorgt voor een afdoend niveau van gegevensbescherming en informatieveiligheid. Het 
beschikt hiervoor over een informatieveiligheidsconsulent. De school heeft een aanspreekpunt dat in 
contact staat met de informatieveiligheidsconsulent en betrokken wordt in het 
informatieveiligheidsbeleid van het schoolbestuur (wat onderwijs betreft).  
De school zal enkel gegevens verwerken met de toestemming van de ouders, tenzij er een andere 
wettelijke grondslag is voor de verwerking. Deze toestemming moet vrij, specifiek, geïnformeerd en 
ondubbelzinnig zijn.  
Over het gebruik van sociale media in de klas worden afspraken gemaakt. 
De school is transparant over de verwerking van persoonsgegevens en verstrekt de nodige 
informatie, al dan niet in detail, met inbegrip van de afspraken die gemaakt zijn met derden en 
bewerkers die persoonsgegevens ontvangen. 
Verder hanteert de school een strikt beleid inzake toegangsrechten en paswoorden en reageert ze 
adequaat op datalekken. 
De meer concrete regels voor de gegevensverwerking en -bescherming worden vastgelegd in een 
privacyverklaring die tot doel heeft: 
- de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld 

gebruik van de persoonsgegevens; 
- vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt; 
- de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
- de rechten van betrokkene te waarborgen. 
 
 
 
 

http://www.bednet.be/aanvraag-aanmaken


- 186 - 

Artikel 31 
Meedelen van leerlingengegevens aan ouders 
Ouders hebben recht op inzage en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking 
hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Indien na de 
toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen van de leerlingengegevens, hebben ze kopierecht.  
Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden 
noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan 
van de leerling. 
Ouders kunnen zich daarnaast beroepen op de wetgeving op openbaarheid van bestuur die voorziet 
in een recht op inzage, toelichting en/of kopie. Hiertoe richten ze een vraag tot het college van 
burgemeester en schepenen dat bekijkt of toegang kan worden verleend.  
Als een volledige inzage in de leerlingengegevens een inbreuk is op de privacy van een derde, dan 
wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 
Artikel 32 
Meedelen van leerlingengegevens aan derden 
De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de school afsluit met 
een verwerker voor leerplatformen, leerlingenvolgsystemen, leerlingenadministratie en dergelijke 
meer.. 
Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 
Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en 
de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 
Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens 
overgedragen naar de nieuwe school op voorwaarde dat: 
1° de gegevens enkel betrekking hebben op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan; 
2° de overdracht gebeurt in het belang van de leerling; 
3° ouders zich niet expliciet verzet hebben, tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt. 
Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen 
worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten 
niet verzetten. 
Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de 
nieuwe school doorgegeven worden. 
 
Artikel 33 
Geluids- en beeldmateriaal gemaakt door de school 
De school kan geluids- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren. 
Voor het maken en publiceren van niet-gericht geluids- en beeldmateriaal in schoolgerelateerde 
publicaties zoals de website van de school of gemeente, publicaties die door de school of gemeente 
worden uitgegeven, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. Onder niet-gericht 
geluids- en beeldmateriaal verstaan we geluids- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, niet 
geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen eruit te 
lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de school. De betrokken 
leerlingen/ouders kunnen schriftelijk hun toestemming weigeren. 
Voor het maken en publiceren van gericht geluids- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de 
toestemming van de leerling/ouders worden gevraagd. Hierbij worden het soort geluids- of 
beeldmateriaal, de verspreidingsvorm en het doel gespecificeerd. 
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Hoofdstuk 13 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet 
en sociale media 

 
Artikel 34 
Alleen met toestemming van de school mogen gsm/smartphone, tablet, laptop, trackers of enige 
andere gelijkaardige toestellen gebruikt worden. Als ouders of leerlingen elkaar dringend nodig 
hebben tijdens de schooldag, kunnen ze terecht op het secretariaat van de school. 
 
Artikel 35 
Elke leerling draagt zorg voor zijn toestel. Het IMEI nummer van het toestel wordt best genoteerd in 
de schoolagenda. Dit helpt het opsporen van een verdwenen toestel. 
 
Artikel 36 
Elke leerling zorgt ervoor dat de privacy-instellingen van zijn/haar toestel zo afgesteld zijn dat ze de 
privacy van anderen niet kunnen schenden. 
 
Artikel. 37 
Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de school zonder 
toestemming van de school. Overeenkomstig de privacywetgeving mogen er geen beeld- of 
geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of 
verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 
 
Artikel 38 
Onder sociale media worden websites zoals Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, enz. verstaan. 
Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. op sociale websites geplaatst die betrekking 
hebben op de school zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de school. 
Dit geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen 
als de leerling. 
 
Artikel 39 
Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoennormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden. 
 
Artikel 40 
Het downloaden, installeren en verdelen van illegale software op school is verboden. 
 
Artikel 41 
Het internet van de school mag alleen gebruikt worden voor schoolse aangelegenheden. 
 
Hoofdstuk 14 Absoluut en permanent algemeen rookverbod 
 
Artikel 42 
Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten (onder 
andere de shisha pen, de e-sigaret of heatsticks, …) 
Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de 
speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.  
Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke 
producten tijdens extramuros-activiteiten. 
Bij overtreding van deze bepaling  
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- zal de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en tuchtreglement opgenomen in dit 
schoolreglement; 

- zullen ouders en/of bezoekers verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te 
verlaten. 

 
Bovenstaande specifieke regels en afspraken worden opgenomen en verder uitgewerkt in de 
infobrochure van de school. Deze maakt integraal deel uit van het schoolreglement. 
 
art.3 
De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen 
opgenomen in de infobrochure. 
 
art. 4   
Het schoolreglement gewoon basisonderwijs en de infobrochure wordt bij elke inschrijving van een 
leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische 
drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.  
 
 
41. Facultatieve vrije dagen gemeentelijke basisschool schooljaar 2018 - 2019 
Overwegende dat het schoolbestuur jaarlijks de twee facultatieve vrije dagen (vier halve dagen) en 
de vakanties voor de gemeentelijke basisschool moet vastleggen; 
 
Overwegende dat buiten de twee vrije dagen (vier halve dagen) alle vakanties wettelijk vastgelegd 
zijn; 
 
Overwegende het voorstel van het schoolhoofd; 
 
Overwegende dat van de eerder vastgestelde principes niet wordt afgeweken; 
 
Gelet op de wetten van het basisonderwijs en de onderrichtingen ter zake; 
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen; 
 
Gelet op het ‘Decreet rechtspositie personeel gesubsidieerd onderwijs’; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2018; 
 
Gelet op het Vlaamse gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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. 
 

De eigen vrije dagen van het schooljaar 2018 - 2019 voor de gemeentelijke basisschool als volgt vast 
te leggen: vrijdag 21 december 2018 (namiddag), woensdag 29 mei 2019 (voormiddag) en dinsdag 11 
juni 2019 (hele dag). 
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42. Intrekken gemeenteraadsbesluiten aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en budgetwijziging 
2018 nr. 1 

Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014 - 2020 en de budgetwijziging 2018 nr. 1; 
 
Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 augustus 2018 
waarmee het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 25 juni 2018 houdende de 
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente, in zijn uitvoering 
wordt geschorst; 
 
Overwegende dat de schorsing van deze aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van 
rechtswege ook de schorsing impliceert van de budgetwijziging die op basis van deze aanpassing van 
het meerjarenplan werd vastgesteld; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met 
betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 en de budgetwijziging 2018 nr. 1 in 
te trekken; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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. 
 

De besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de aanpassing van het 
meerjarenplan 2O14 - 2020 en de budgetwijziging 2018 nr. 1 in te trekken. 
 
43. Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2020 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
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 18 december 2017 met betrekking tot de goedkeuring 
van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Overwegende dat de goedkeuring van de rekening van het dienstjaar 2017 en de budgetwijziging 
2018 nr. 1 een aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 noodzakelijk maakt; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020;  
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Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 augustus 2018 
waarmee het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 25 juni 2018 houdende de 
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente, in zijn uitvoering 
wordt geschorst; 
 
Overwegende dat derhalve de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2020 in een aangepaste 
vorm opnieuw aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd; 
 
Gelet op het advies van het managementteam met betrekking tot het voorontwerp van het 
aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
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. 
8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, 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. 
 
44. Budgetwijziging 2018 nr. 1 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
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 18 december 2017 met betrekking tot de goedkeuring 
van de beleidsnota en de financiële nota 2018; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de aanpassing van het 
meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Overwegende de noodzaak om het budget 2018 op sommige posten aan te passen; 
 
Overwegende dat deze budgetwijziging een invloed heeft op het meerjarenplan 2014 – 2020; 
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Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van 25 juni 2018 met betrekking tot de goedkeuring van 
het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020 en de budgetwijziging 2018 nr. 1;  
 
Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 16 augustus 2018 
waarmee het besluit van de gemeenteraad van Boortmeerbeek van 25 juni 2018 houdende de 
vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 van de gemeente, in zijn uitvoering 
wordt geschorst; 
 
Overwegende dat de schorsing van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2020 met zich 
meebrengt dat van rechtswege ook de budgetwijziging 2018 nr. 1 die op basis van dit aangepast 
meerjarenplan werd vastgesteld, is geschorst; 
 
Overwegende dat derhalve de budgetwijziging 2018 nr. 1 in een aangepaste vorm opnieuw aan de 
gemeenteraad moet worden voorgelegd; 
 
Gelet op het advies van het managementteam met betrekking tot het voorontwerp van de 
budgetwijziging 2018 nr. 1; 
 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 3 september 2018; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
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. 
8 onthoudingen: Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, Dirk 
Bernagie, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine De Becker en Rudi Renders. 
 

art. 1 
De budgetwijziging 2018 nr. 1 goed te keuren. 
 
art. 2  
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
45. HaBoBIB - mandatering algemene vergadering 25 september 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBib; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBib van 25 september 2018 voor de algemene vergadering van 
HaBoBIB met agenda en bijhorende documenten; 
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke 
samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de 
vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 bijkomend mandaat van de afgevaardigden als volgt te bepalen voor de algemene vergadering van 
HaBoBIB van 25 september 2018:  
1. Vaststellen van het aantal aanwezige aandelen 
2. Goedkeuring verslag van 5 juni 2018 
3. Aanstellen opvolger van Mark Feyaerts als bestuurder 
4. Varia 
 
art. 2  
De vertegenwoordigers van de gemeenteraad te mandateren op de buitengewone algemene 
vergadering akkoord te gaan met de bij deze agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige 
handelingen te stellen. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en er kennis van te geven aan HaBoBib, p/a. Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
46. HaBoBIB - aanduiden afgevaardigden algemene vergadering van 25 september 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging HaBoBIB; 
 
Gelet op de uitnodigingsbrief van HaBoBIB van 25 september 2018 voor de algemene vergadering 
van HaBoBIB met agenda met bijhorende documenten;  
 
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 
Overwegende dat overeenkomstig de statuten van HaBoBib de gemeente recht heeft op zes 
volmachtdragers in de algemene vergadering; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 26 februari 2007 betreffende de principiële 
aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergadering van HaBoBib; 
 
Overwegende dat artikel 44, 3° alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de 
intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de benoemingsprocedure met de vaststelling van het 
mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering; 
 
Gelet op de geheime stemming waarbij 20 stembiljetten in de stembus werden aangetroffen met 
volgend resultaat: 
 
- Els Schoeters   met 15 ja, 4 neen en 1 onthouding 
- Alex De Coninck   met 19 ja en 1 neen 
- Kristel Andries   met 16 ja en 4 neen 
- Marie-Ange Henderix  met 19 ja en 1 neen 
- Nieke Deleebeeck-Baudet met 18 ja en 2 neen 
- Maurice Vanmeerbeeck  met 19 ja en 1 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT:  
 
art. 1  
Volgende personen aan te duiden als volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergadering 
van Habobib die zal plaatsvinden op 25 september 2018, waarbij de volmachtdragers eveneens 
plaatsvervanger van elkaar zijn: raadsleden Els Schoeters, Alex De Coninck, Kristel Andries, Marie-
Ange Henderix, Nieke Deleebeeck-Baudet en Maurice Vanmeerbeeck. 
 
art. 2  
Bovengenoemde volmachtdrager(s), of bij verhindering bovengenoemde plaatsvervanger(s) te 
mandateren om op de algemene vergadering van HaBoBib van 25 september 2018 (of iedere andere 
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen conform de 
beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de punten vermeld op de agenda, en alle 
akten, stukken, processen-verbaal en aanwezigheidslijsten te ondertekenen, en in het algemeen alles 
te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering van dit besluit. 
 
art. 3   
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing en deze over te maken aan de toezichthoudende overheid en er kennis van te geven aan 
HaBoBib, p/a.Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht. 
 
47. EcoWerf - mandatering algemene vergadering 21 november 2018 
Gelet op het feit dat de gemeente aangesloten is bij de opdrachthoudende vereniging EcoWerf; 
 
Gelet op het feit dat de gemeente per aangetekende brief van 23 augustus 2018 werd opgeroepen 
deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van EcoWerf op 21 november 2018; 
 
Gelet op het artikel 44, 1ste en 3e alinea van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de 
Intergemeentelijke Samenwerking, waarbij bepaald wordt dat de gemeenten-vennoten hun 
vertegenwoordigers op een Algemene Vergadering van een opdrachthoudende vereniging bij 
gemeenteraadsbesluit moeten aanwijzen uit de leden van de gemeenteraad en dat dergelijke 
benoemingsprocedure met de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger moet worden 
herhaald voor elke Algemene Vergadering; 
 
Gelet op de gemeenteraad van 16 december 2013 waarin na geheime stemming is besloten Karin 
Derua (effectief) en Remi Serranne (plaatsvervanger), gemeenteraadsleden, aan te duiden als 
volmachtdragers van de gemeente op de algemene vergaderingen van EcoWerf die zullen 
plaatsvinden in de periode tot en met 31 december 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1  
Het mandaat van de afgevaardigde als volgt te bepalen voor de buitenbewone algemene vergadering 
van EcoWerf op 21 november 2018:  
1. Samenstelling van het bureau 
2. Statutenwijziging 
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3. Code goed bestuur 
4. Deontologische code 
5. Diversen 
 
art. 2  
De vertegenwoordiger van de gemeenteraad te mandateren op de algemene vergadering akkoord te 
gaan met de bij de agendapunten horende voorstellen en daartoe de nodige handelingen te stellen. 
 
art. 3  
Het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uitvoering van de hierbij genomen 
beslissing door er onder meer kennis van te geven aan de opdrachthoudende vereniging. 
 
48. Kennisname verslagen milieuadviesraad 28 februari 2018 en 30 mei 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de milieuadviesraad van 28 februari 2018 en 
30 mei 2018. 
 
49. Kennisname verslag sportraad 12 juni 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 12 juni 2018. 
 
50. Kennisname verslag seniorenraad 19 juni 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de seniorenraad van 19 juni 2018. 
 
51. Overnamebod aandelen Demer en Dijle nv 
Overwegende dat de gemeente over 300 aandelen beschikt van de sociale kredietmaatschappij 
Demer en Dijle nv; 
 
Gelet op de brief van Demer en Dijle nv van 24 augustus 2018 waarin wordt meegedeeld dat 
Patronale Life nv, Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel een overnamebod uitbracht op de aandelen 
van Demer en Dijle nv; 
 
Overwegende dat de nominale waarde van de 300 aandelen waarover de gemeente beschikt 
7.500,00 EUR bedraagt; 
 
Overwegende dat het aankoopbod van Patronale Life nv voor 300 aandelen 43.050,00 EUR bedraagt; 
 
Gelet op het advies van de financieel directeur om het overnamebod te aanvaarden omwille van de 
volgende argumentatie: 'Sinds 2015 worden geen dividenden meer uitgekeerd. Onderstaande tabel is 
een overzicht van de uitgekeerde dividenden overheen de periode 2011-2014.  
 
 Bedrag dividend % dividend 
2011  375  5,00% 
2012  375  5,00% 
2013  286,56  3,82% 
2014  375  5,00% 
 
In 2017 sloot Demer & Dijle NV het boekjaar af met een netto-verlies van 468.334,22 EUR hetzij 
147.387,47 EUR meer dan vorig boekjaar. Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat dit verlies deels te 
verklaren is door: 
• De vele vervroegde terugbetalingen met als gevolg de slinkende kredietportefeuille 
• Het niet kunnen terug betalen van de lopende termijnkredieten wegens de funding-loss formule 

als wederbeleggingvergoeding die van toepassing is 
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• Het niet mogen mee ontlenen van de wederbeleggingsvergoeding en de notariskosten bij 
herfinanciering met een sociale lening terwijl dit bij de commerciële banken wel is toegestaan. De 
huidige ontleners bezitten meestal onvoldoende eigen middelen om deze kosten zelf te dragen 

• De historisch lage rentevoeten. 
 
Demer & Dijle NV sluit in 2017 aldus een derde jaar op rij af met verlies.  De raad van bestuur is van 
mening dat toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit toch kan 
aangehouden worden. Het verlies van het boekjaar is relatief gering in verhouding tot het 
opgebouwde eigen vermogen van de vennootschap. De vennootschap heeft een netto 
bedrijfskapitaal van afgerond 7 miljoen euro, zodat de continuïteit op korte en middellange termijn 
niet in het gedrang wordt gebracht door dit verlies. 
 
Het is alleszins duidelijk dat Demer & Dijle financieel onder druk staat met het gevolg dat de aandelen 
de afgelopen jaren niet renderen voor de gemeente Boortmeerbeek.' 
 
Overwegende dat de gemeente voor 1 oktober 2018 een standpunt moet innemen met betrekking 
tot de eventuele verkoop van de aandelen van de gemeente van Demer en Dijle nv; 
 
Overwegende dat de volgende gemeenteraad pas op 22 oktober 2018 plaatsvindt; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 20 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, 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 
Akkoord te gaan met de verkoop van 300 aandelen van Demer en Dijle nv aan Patronale Life nv, 
Bichoffsheimlaan 33, 1000 Brussel voor een totaal bedrag van 43.050,00 EUR. 
 
art. 2 
Demer en Dijle nv, Naamsesteenweg 142, 3001 Heverlee en de financieel directeur in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
 
Mondelinge vragen 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meldt dat er nog steeds geen gepast verkeersbord zou staan aan 
het einde van de Bosveldweg om fietsers toe te laten op deze weg. Daarmee twijfelt ze of deze weg 
gedoemd is als voetweg te verdwijnen.  
De burgemeester antwoordt dat volgens hem dat bord al wel eens geplaatst was. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt om de fietsers die aan het zebrapad van de Sijsjeslaan de 
verkeerde richting gebruiken te controleren. Zij zorgen voor gevaar. 
De burgemeester antwoordt dat de politie op de hoogte wordt gesteld 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet meldt een probleem aan de Gottendijsdreef waar een verstopping 
aan een overwelving stank zou veroorzaken in omliggende huizen. 
De schepen van openbare werken zegt dit probleem niet te kennen en het te zullen laten nakijken. 
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Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet vraagt de nodige herstellingen aan het fietspad in de Bieststraat 
Schiplaken te laten uitvoeren. 
De schepen van openbare werken licht toe dat dit niet incidenteel kan, maar globaal moet worden 
gedaan en dat dit inderdaad een punt voor de toekomst is. 
 
Raadslid Nieke Deleebeeck-Baudet verwijst naar een mail van de basketbalclub aan de 
gemeenteraadsleden waarin wordt gesteld dat de voorrangsregeling niet werd gerespecteerd. 
De schepen van sport zegt dat het een hele discussie is geweest die al enkele malen op het 
directiecomité werd besproken. Volgens de strikte interpretatie zou de stelling kunnen kloppen, 
maar de beslissing is genomen dat het de badmintonclub blijft. De voorzitter licht toe dat de 
competitie zelf voorrang heeft, niet het feit of men competitie speelt zelf. Anders zou de sporthal 
kunnen worden gemonopoliseerd door één club en staan de eigen inwoners in de kou. Raadslid 
Nieke Deleebeeck-Baudet meent dat dan best het reglement in die zin wordt aangepast. 
 
Raadslid Rudy Renders vraagt een spiegel aan de Korte Bruul in de Wespelaarsebaan. De vraag wordt 
ondersteund door raadslid Bert Meulemans en vraagt een lijn te trekken vanaf het kruispunt zodat 
het zicht niet wordt belemmerd door geparkeerde voertuigen. 
De voorzitter zegt dat dit verder zal worden onderzocht. 
 
Raadslid Rudy Renders meldt een rattenplaag in Beringstraat 39. 
De burgemeester zegt dat de rattenplagen worden opgevolgd, zo ook dit probleem. Enerzijds is er de 
droogte en warmteperiode geweest en de mag er geen verdelgingsmiddel meer worden gebruikt. De 
milieudienst is al ter plaatse geweest. Kortelings is er overleg met de aangestelde firma. De nodige 
maatregelen zijn ondertussen opgedragen. 
 
Raadslid Bert Meulemans meldt dat er zich problemen voordoen met de nazorgregeling voor de 
consultatie van de luchtfoto over de dakisolatie. 
De burgemeester zegt dat de infoavond van 18 september 2018 een overrompelend succes was en 
dat nu noodgedwongen op afspraak moet worden verder gewerkt. Sommige mensen 
interpreteerden de volgende avonden als identiek aan deze van 18 september, wat niet zo was. De 
reden  van de niet-publicatie op de website heeft alles met respect voor de GDPR te maken en de 
praktische onmogelijkheid om eerst aan iedereen toestemming te vragen of er publicatie mag 
gemaakt worden van de foto. Aan de bevolking zal en aan de onthaalmedewerkers zal de verdere 
regeling zo goed mogelijk worden gecommuniceerd. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 

De algemeen directeur  De voorzitter 
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