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GEMEENTERAAD 

 
Zitting van  17 december 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, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, Francine 
De Becker, Marc Usewils, Rudi Renders raadsleden 
Johan Smits algemeen directeur 
 

 
Openbare zitting 
1. Notulen vorige zitting 
2. Verplaatsing maatschappelijke zetel OCMW 
3. Kosteloze grondafstand –VK2017/00020 – Stationsstraat 48 – Andries-Rosiers 
4. Gedeeltelijke wijziging buurtweg 8 en 14 te Hever (Sint-Antoniusstraat en Guido Gezellestraat) 

- tweede beraadslaging 
5. Samenwerkingsovereenkomst bemiddeling gemeentelijke administratieve sancties 

minderjarigen 
6. Plaatsing camera's door afvalintercommunale op niet-besloten plaatsen 
7. Aanstellen EcoWerf-personeelsleden als GAS-ambtenaren in kader van tijdelijke 

camerabewaking op glasbolsites 
8. Samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer en -verwerking voor 

tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites 
9. Charter Werftransport 
10. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2019 
11. Belasting op omgevingsvergunningen 2019 
12. Budget 2019 
13. Kennisname verslag cultuurraad 13 februari 2018 
14. Kennisname verslag sportraad 11 september 2018 
 
 
 
Openbare zitting 
 
1. Notulen vorige zitting 
De gemeenteraad keurt unaniem de notulen van de gemeenteraad van 26 november 2018 goed.  
 
2. Verplaatsing maatschappelijke zetel OCMW 
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 en latere wijzigingen betreffende de organisatie van de 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
 
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017; 
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Overwegende dat de maatschappelijke zetel en het correspondentieadres van het OCMW van 
Boortmeerbeek momenteel gevestigd is op het adres Heverplein 1 te 3191 Boortmeerbeek;  
 
Overwegende dat naar aanleiding van de verhuis van de administratieve diensten van het OCMW van 
Boortmeerbeek van het Heverplein 1 te 3191 Boortmeerbeek naar de Pastorijstraat 2 te 3190 
Boortmeerbeek het noodzakelijk is om het adres van de maatschappelijke zetel en het 
correspondentieadres van het OCMW van Boortmeerbeek te wijzigen;  
 
Overwegende dat de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 2018 zich nog moet 
uitspreken over het overbrengen van de maatschappelijke zetel van het OCMW van Boortmeerbeek 
van het Heverplein 1 te 3191 Boortmeerbeek naar de Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Onder voorbehoud van de goedkeuring door de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 december 
2018 unaniem in te stemmen met het overbrengen van de maatschappelijke zetel en het 
correspondentieadres van het OCMW naar het adres Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek. 
 
art. 2 
Het OCMW in kennis te stellen van dit besluit. 
 
3. Kosteloze grondafstand –VK2017/00020 – Stationsstraat 48 – Andries-Rosiers 
Gelet op de verkavelingsvergunning met referentie VK2017/00020  zoals verleend door het college 
van burgemeester en schepenen in zitting van  25 juni 2018 aan de heer Bruno  Mertens, landmeter-
expert voor Topo bvba te Mechelen; 
 
Gelet op het ontwerp van verkavelingsplan zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen in zitting van 25 juni 2018; 
 
Overwegende de strook grond zoals bepaald op het verkavelingsplan toe te voegen aan het 
openbaar domein; 
 
Gelet op het opmetingsplan van landmeter Bruno Mertens(LAN071302) voor Topo bvba uit 
Mechelen van 29 augustus 2018; 
 
Gelet op de prekadastratie van het opmetingsplan met referentie van het dossier MEOW-2018-DD-
01332463; 
 
Gelet op de ligging van de betrokken strook grond aan de Stationsstraat kadastraal gekend als 2de 
afdeling, sectie A, perceelnummers 148X en 148Y met een totale oppervlakte van 38 centiare; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; 
 
Gelet op het uittreksel van het kadastraal bescheiden; 
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Gelet op het hypothecair getuigschrift van de eigendom; 
 
Gelet op het bodemattesten van 12 november 2018; 
 
Gelet op het ontwerp van grondafstand; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Een strook grond aan de Stationsstraat kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie A, perceelnummers 
148X en 148Y met een totale oppervlakte van 38 centiare, zoals afgebeeld op het opmetingsplan 
door landmeter-expert Mertens voor Topo bvba uit Mechelen, gratis over te nemen en in te lijven in 
het openbaar domein. 
 
art. 2 
De  voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur, de volmacht te verlenen de akte van 
grondafstand in naam van de gemeente Boortmeerbeek te ondertekenen. 
 
 
4. Gedeeltelijke wijziging buurtweg 8 en 14 te Hever (Sint-Antoniusstraat en Guido 

Gezellestraat) - tweede beraadslaging 
Gelet op deop de intentie tot het indienen van een verkavelingsaanvraag voor het perceel gelegen 
hoek Guido Gezellestraat/Sint-antoniusstraat, met alsadministratieve 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 de mogelijkheid zich aanbiedt te voorzien in de verbreding van buurtweg nr. 8 te 
Boortmeerbeek; 
 
Overwegende 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 of de 
eigendomsstructuur van voetweg nr. 14; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is  buurtweg nr.8 (Sint-Antoniusstraat) gelegen 
langs vermeld percelen, te verbreden en een rooilijnplan vast te stellen; 
 
Overwegende voorgaande het daarom noodzakelijk is een deel  voetweg nr. 87 (zonder naam) op te 
nemen in het openbaar domein; 
 
Gelet op de verklaring van 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; 
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Gelet op de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 gewijzigd bij decreet van 4 april 2014; 
 
Gelet op het decreet van 8 mei 2009 en latere wijzigingen houdende vaststelling en realisatie van de 
rooilijnen; 
 
Gelet op het ontwerp van landmeter Dekrem bvba uit Haacht van 15 juni 2018 ; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 houdende de gedeeltelijke 
verbreding van buurtweg nr. 8  en de gedeeltelijke wijziging van nr. 14 zoals aangeduid op het plan 
van landmeter Dekrem bvba  uit Haacht voorlopig vast te stellen. 
 
Gelet op het openbaar onderzoek van 15 oktober 2018 toten met 13 november 2018 voor de 
gedeeltelijke wijziging buurtweg nr. 8 en nr. 14 met bijhorende wijzigingen van de rooilijnen; 
 
Overwegende dat geen bezwaren werden ontvangen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
De gedeeltelijke wijziging van buurtweg nr. 8 en de gedeeltelijke wijziging van voetweg nr.14 langs de 
percelen kadastraal gekend als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A, perceelnummer 288S (hoek Sint-
antoniusstraat met Guido Gezellestraat) zoals aangeduid op het plan van landmeter Dekrem bvba 
met een oppervlakte van 2 are en 76 centiare, positief te beoordelen. 
 
art. 2 
De voorgestelde rooilijnen van het deel van buurtweg nr. 8 en nrr. 14 langs de percelen kadastraal 
gekend als Boortmeerbeek, afdeling 2, sectie A, perceelnummer 288S (hoek Sint-Antoniusstraat met 
Guido Gezellestraat) zoals aangeduid op het plan van landmeter Dekrem bvba, positief te 
beoordelen. 
 
art. 3 
Het college van burgemeester en schepenen de opdracht te geven het dossier samen te stellen en 
aan de provinciale dienst Mobiliteit over te maken. 
 
art. 4 
De deputatie te verzoeken de verbreding van de betrokken delen van buurtweg nr. 8 en nr. 14, 
alsook de bijhorende rooilijnen, definitief vast te stellen. 
 
5. Samenwerkingsovereenkomst bemiddeling gemeentelijke administratieve sancties 

minderjarigen 
Gelet op de wet van 13 mei 1999 en latere wijzigingen tot invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 16 februari 2006 en latere wijzigingen met betrekking 
tot het algemeen politiereglement op de administratieve sancties; 
 



- 231 - 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de stad Leuven van 23 april 2007 waarbij de 
overeenkomst tussen de federale staat en de stad Leuven in het kader van het veiligheidsbeleid en 
de aanpak van de federale overheid met betrekking tot de jeugdcriminaliteit is goedgekeurd, en 
waardoor een herstelbemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Leuven is aangeworven door 
de stad Leuven;  
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 28 januari 2008 met betrekking tot de goedkeuring 
van het reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboetes; 
 
Overwegende dat de gemeente Boortmeerbeek hierdoor beroep kan doen op de herstelbemiddelaar 
van de stad Leuven voor de behandeling van de dossiers van gemeentelijke administratieve sancties 
voor minderjarigen; 
 
Overwegende dat het samenwerkingsakkoord tussen de stad Leuven en de gemeente 
Boortmeerbeek met betrekking tot de bemiddeling bij de gemeentelijke administratieve sancties 
voor minderjarigen aan actualisering toe is; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Met het oog op de bemiddeling bij de gemeentelijke administratieve sancties voor minderjarigen 
met de stad Leuven een overeenkomst af te sluiten waarvan de tekst als volgt luidt: 
 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en de gemeente Boortmeerbeek 
 
Tussen 
1. De stad Leuven, vertegenwoordigd door de heer Louis Tobback, burgemeester en de heer Gust 

Vriens, algemeen directeur, hierna genoemd de stad Leuven 
 
en 
 
2. De gemeente Boortmeerbeek, vertegenwoordigd door de heer Michel Baert, burgemeester en 

de heer Johan Smits, algemeen directeur, hierna genoemd de gemeente Boortmeerbeek 
 
wordt het volgende overeengekomen en aanvaard: 
 
1. Vooraf 
Op 28 april 2006 besliste de federale regering om de mogelijkheid tot oplegging van administratieve 
sancties aan te wenden in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de jeugdcriminaliteit. 
 
De gemeente Boortmeerbeek heeft voorzien in gemeentelijke administratieve sancties tegen 
inbreuken op haar reglementen en verordeningen. 
 
De gemeente Boortmeerbeek heeft de bemiddelingsprocedure ingevoerd. Deze 
bemiddelingsprocedure is verplicht ten aanzien daders die minderjarig zijn op het ogenblik van de 
feiten.  
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De gemeente Boortmeerbeek heeft ook voorzien in een bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen 
conform artikel 12 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 
2013. 
 
De federale regering stelde, voor een vlotte implementering van de bemiddelingsprocedure in het 
kader van de gemeentelijke administratieve sancties, een voltijdse bemiddelaar ter beschikking van 
de steden en gemeenten van de diverse gerechtelijke arrondissementen, in casu voor het 
arrondissement Leuven. 
 
Per 1 september 2007 werd een voltijdse bemiddelaar aangeworven voor de stad Leuven. 
De gemeente Boortmeerbeek maakt sinds 2008 gebruik te maken van de aangeworven bemiddelaar. 
Tussen partijen werd een overeenkomst afgesloten die  tot doel heeft de praktische modaliteiten van 
deze terbeschikkingstelling tussen de diverse deelnemende gemeenten en steden uit te werken.  
Deze overeenkomst dient geactualiseerd te worden en vervangen door huidige overeenkomst. 
 
2. Algemene bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst 
 
Artikel 1: Overeenkomst tussen de stad Leuven en de Federale Overheid 
De gemeente Boortmeerbeek neemt er kennis van dat een overeenkomst tussen de federale Staat 
en de stad Leuven werd afgesloten met het oog op de toekenning van de federale toelage voor de 
ten laste neming van de kosten voor bezoldiging van de medewerker en een deel van de werkings- 
en investeringskosten, nodig voor de correcte uitvoering van zijn functie. 
 
Artikel 2: Aanwerving door de Stad Leuven 
De Stad Leuven heeft een bemiddelaar aangeworven die voldoet aan de voorwaarden bepaald in 
artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 januari 2014 houdende de minimumvoorwaarden en 
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader van de Wet betreffende de Gemeentelijke 
Administratieve Sancties (GAS) of die, binnen de in het artikel bepaalde termijn, zal voldoen aan de 
gestelde voorwaarden.  
Er werd hiertoe een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur opgesteld ingaand op 1 september 
2007, waarbij de Stad Leuven fungeert als werkgever. De Stad Leuven staat in voor het 
administratieve en financiële beheer van de arbeidsovereenkomst opgemaakt met de bemiddelaar. 
Ondertussen werd de aangeworven bemiddelaar sinds 1 november 2017 vervangen door een 
bemiddelaar die voldoet of zal voldoen aan de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de 
bemiddeling zoals bepaald in artikel 6 van voormeld Koninklijk Besluit van 28 januari 2014. De 
deelnemende gemeenten en steden werden hiervan in kennis gesteld. 
 
Artikel 3: Implementering van de bemiddelingsprocedure 
De stad Leuven en de deelnemende steden en gemeenten verbinden er zich toe om samen te 
werken voor het inzetten van de door de federale regering gefinancierde bemiddelaar. Dit voor de 
implementering en toepassing op het grondgebied van de steden en gemeenten van de 
bemiddelingsprocedure, zoals voorzien in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 
De prioriteit gaat uit naar de organisatie van de bemiddelingsprocedure ten aanzien van 
minderjarigen zoals bepaald in de wet, hierbij rekening houdend met eventuele wettelijke 
aanpassingen. 
 
 
 
Artikel 4: Takenpakket 
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In overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de gemeentelijke administratieve sancties 
en de instructies van de Federale Overheid wordt door de stad Leuven en de deelnemende steden en 
gemeenten het takenpakket van de bemiddelaar als volgt bepaald: 
• Implementeren van de bemiddelingsprocedure in de stad Leuven en de deelnemende steden en 

gemeenten; 
• Het horen van partijen en het trachten een regeling te treffen tussen de dader en het slachtoffer 

en/of de schadelijder; 
• Verslagen opmaken met betrekking tot de afspraken die in het kader van de bemiddeling werden 

overeengekomen; 
• Instaan voor alle correspondentie aangaande de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties; 
• Bemiddelingsresultaten overmaken aan de sanctionerend ambtenaar van de betrokken stad of 

gemeente of aan de provinciaal sanctionerend ambtenaar als deze hiertoe is aangesteld door de 
betrokken stad of gemeente; 

• Het (mede)organiseren van overleg tussen de verschillende actoren op het gemeentelijk en 
stedelijk niveau die betrokken zijn bij de administratieve sancties; 

• Deelnemen aan de meetings voor de uitwisseling van ervaringen georganiseerd door de federale 
overheid en/of lokale actoren; 

• Het opstellen van activiteitenverslagen op eigen initiatief of op vraag van de gemeentelijke 
/stedelijke autoriteiten. Deze verslagen, goedgekeurd door de gemeentelijke /stedelijke 
autoriteiten, zullen doorgegeven worden aan de Dienst Grootstedenbeleid van de POD 
Maatschappelijke Integratie; 

• Bijdragen leveren aan jaarverslagen en evaluatierapporten betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties. 

 
Deze opsomming is niet limitatief. 
 
Artikel 5: informatie met betrekking tot de gemeentereglementen 
Bij aanvang van de overeenkomst zullen de deelnemende steden en gemeenten aan de bemiddelaar 
hun geactualiseerde reglementen en administratieve politieverordeningen  overmaken allemaal 
vergezeld van de bijhorende administratieve sancties. Dit geldt tevens voor de latere wijzigingen aan 
deze reglementen. 
De deelnemende steden en gemeenten verbinden er zich toe hun sanctionerend ambtenaar, de 
korpschef van hun politiezone, alsook de ambtenaren die door de gemeenten werden aangesteld 
voor vaststelling of aangifte van de overtredingen op de gemeentereglementen, op de hoogte te 
brengen van deze overeenkomst en van de contactgegevens van de aangestelde bemiddelaar. 
  
Artikel 6: Standplaats en werkingsmateriaal 
De standplaats van de bemiddelaar is gesitueerd in de stad Leuven, waar een bureau en de nodige 
werkingsmiddelen zijn voorzien. 
Opdat de bemiddeling optimaal zou kunnen gebeuren in de deelnemende steden en  gemeenten 
wordt door hen, indien nodig, een aangepast lokaal ter beschikking gesteld van de bemiddelaar waar 
deze een bemiddelingsgesprek kan laten plaatsvinden. 
 
Artikel 7: De werking 
De bemiddelaar werkt volledig autonoom bij de dagelijkse uitoefening van zijn functie. 
Hij ontvangt van de sanctionerend ambtenaar de dossiers die voor bemiddeling in aanmerking 
komen. Rekening houdend met de verjaringstermijn die door de sanctionerend ambtenaar ter kennis 
wordt gebracht maakt hij zo snel mogelijk, rekening houdend met de  datum van de verjaring, een 
verslag over met de resultaten van de bemiddeling. 
De stad Leuven en de deelnemende steden en gemeenten nemen nota van de methodologische 
ondersteuning die de Federale Overheid voorziet voor de implementering van de 
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bemiddelingsprocedure. Ze laten de bemiddelaar vrij om er al dan niet gebruik van te maken volgens 
zijn behoeften. 
Ze geven de bemiddelaar de toestemming om deel te nemen aan de vergaderingen voor uitwisseling 
van ervaringen die door de Federale Overheid worden georganiseerd en die bedoeld zijn voor de 
bemiddelaars die werkzaam zijn in de verschillende steden en gemeenten van het land in het kader 
van de gemeentelijke administratieve sancties. 
 
3. Financiële bepalingen 
Afdeling 1: financiering door de Federale Overheid 
 
Artikel 8: forfaitaire toelage 
De stad Leuven ontvangt van de Federale Overheid een forfaitaire toelage voor de bezoldiging van de 
bemiddelaar, alsook voor de werkings- en investeringskosten nodig voor de uitoefening van  zijn 
functie. 
De stad Leuven wordt belast met het administratieve en financiële beheer van deze toelage voor 
rekening van de stad Leuven en de diverse deelnemende steden en gemeenten. 
 
Artikel 9: Financiële richtlijnen 
De stad Leuven zal per werkjaar de diverse kosten bijhouden, rekening houdend met de financiële 
richtlijnen die door de Federale Overheid worden overgemaakt aan de stad Leuven, en die verband 
houden met de aanstelling van een bemiddelaar in het kader van de gemeentelijke administratieve 
sancties. 
De richtlijnen worden als bijlage gevoegd. 
De steden en gemeenten bevestigen dat ze kennis genomen hebben van het feit dat in het kader van 
de federale toelage: 
Enkel rekening zal gehouden worden met 
• De personeelskosten, de werkings- en investeringskosten die effectief verband houden met deze 

overeenkomst 
• De uitgaven die worden gestaafd met facturen, ontvangstbewijzen, kassabonnen of 

onkostennota’s. 
 
Onder bezoldiging van de medewerker wordt verstaan: 
• het brutoloon, met inbegrip van de eindejaarspremie 
• de werkgeversbijdragen 
• de belastbare vergoedingen die onder het RSZ stelsel vallen (vakantiegeld, eindejaarspremie) 
• de tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten 
• bepaalde verzekeringskosten 
• bepaalde premies en extralegale voordelen 
 
Geen rekening zal worden gehouden met de volgende kosten 
• de afschrijvingskosten voor het gebruik van de bestaande infrastructuur (gebouwen, materiaal 

inrichting, meubilair enz.) 
• interne facturatie, zoals facturatie van huurgelden voor de terbeschikkingstelling van gebouwen 

en infrastructuur die eigendom zijn van de plaatselijke overheid of vereniging. 
• de kosten verbonden aan de structurele werking van de stad of een andere partner betrokken bij 

de implementering van de overeenkomst. 
• aftrekbare beroepskosten 
• BTW: terugvorderbare BTW die op welke manier ook kan worden teruggevorderd. In geval van 

een gemengd BTW-statuut betekent dit dat enkel dat deel van BTW subsidiabel is dat niet meer 
kan teruggevorderd worden. 

• boetes, financiële sancties en gerechtskosten zijn niet subsidiabel. 
• kosten waarvan reeds een andere bron van investering werd gevonden. 



- 235 - 

De werkings- en investeringskosten mogen in totaal niet meer dan 15 % van het bedrag van de 
subsidie overschrijden, behalve als de stad Leuven bewijst dat de gemaakte kosten een redelijk en 
gerechtvaardigd karakter hebben. 
De stad Leuven verbindt zich er toe de bewijsstukken van haar uitgaven ter plaatse ter beschikking te 
stellen voor de controle instanties en voor de deelnemende steden en gemeenten. 
Zij stelt de uitgavenstaten op conform de richtlijnen van de Federale Overheid. 
 
Artikel 10: aanrekening van de toelage. 
In zoverre de diverse kosten in aanmerking worden genomen door de Federale Overheid, worden zij 
in rekening gebracht op de toegekende toelage. 
Indien zou blijken dat de toelage hoger is dan de som van de diverse kosten die in rekening worden 
gebracht, verbindt de stad Leuven er zich toe het deel dat niet is aangewend terug te storten aan de 
Federale Overheid. 
 
4. Schuldvordering 
 
Artikel 11 
De stad Leuven verbindt er zich toe om het activiteitenverslag, de schuldverklaring en de 
eindafrekening bij de Federale Overheid in te dienen binnen de vier maanden die volgen op de 
respectieve samenwerkingsovereenkomsten tussen de Federale Overheid en de stad. 
Voor de opstelling van deze documenten zal zij gebruik maken van de diverse modeldocumenten die 
ter beschikking worden gesteld door de Federale Overheid. 
De stad Leuven zal met behulp van de bemiddelaar instaan voor de bundeling van de verschillende 
delen tot een verslag dat vervolgens binnen de vooropgestelde termijn wordt verstuurd naar de 
Federale Overheid. 
 
5. Communicatie 
 
Artikel 12 
De partijen verbinden er zich toe te gepaste tijd alle relevante informatie uit te wisselen die 
betrekking heeft op de goede uitvoering van de overeenkomst. 
Bovendien verbinden de steden en gemeenten er zich toe om in hun communicatie de oorsprong van 
de aangewende fondsen en deze overeenkomst publiek kenbaar te maken, zoals voorzien in de 
basisovereenkomst tussen de stad Leuven en de Federale Overheid. 
 
6. Duur van de overeenkomst 
 
Artikel 13 
De overeenkomst gaat in op 1 september 2017 en loopt voor de duur van de subsidiëring van de 
bemiddelaar door de Federale Overheid. De bemiddelaar zal jaarlijks de door de gemeenteraad van 
de stad Leuven goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst met de Federale Overheid tot het 
bekomen van een subsidie voor de aanstelling van een bemiddelaar, aan de stad/gemeente # 
overmaken.  
Iedere Partij kan op elk ogenblik een einde stellen aan deze overeenkomst met een inachtneming van 
een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging wordt gegeven bij aangetekend schrijven en gaat in 
een dag na de poststempel van het aangetekend schrijven. 
 
7. Toepasselijk recht 
 
Artikel 14: toepasselijk recht 
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn enkel de Hoven 
en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. 
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art. 2 
Een afschrift van dit besluit over te maken aan de stad Leuven, de politiezone Boortmeerbeek-
Haacht-Keerbergen en de rechtbank van Leuven. 
 
6. Plaatsing camera's door afvalintercommunale op niet-besloten plaatsen 
Overwegende dat de afvalintercommunale EcoWerf in het licht van preventie en opsporing van 
zwerfvuil investeerde in een tijdelijke vaste camera die kan ingezet worden op hotspots in de 
gemeente; 
 
Overwegende dat de afvalintercommunale EcoWerf optreedt als verwerker van de beelden en zal 
instaan voor: 
• het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de 

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

indien nodig; 
 
Overwegende dat de afspraken tussen het lokaal bestuur, lokale politie en de afvalintercommunale 
EcoWerf hieromtrent worden verankerd in een overeenkomt (samenwerkingsprotocol); 
 
Overwegende dat de beelden ter plaatse worden opgenomen en retroactief bekeken door de 
afvalintercommunale EcoWerf; 
 
Overwegende dat de beelden worden bewaard voor de termijn van één maand en dat, indien ze 
bijdrage leveren tot het bewijzen van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van een 
dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer, de beelden zullen worden overgemaakt 
aan de lokale politie; 
 
Gelet op het positief advies van de korpschef voor de bewakingscamera’s; 
 
Gelet op  artikel 69 van de wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het 
gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 
2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 
november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 
oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moet de gemeenteraad van de 
betrokken gemeente een positief advies formuleren; 
 
Overwegende dat aan de hand van beide adviezen de verantwoordelijke voor de verwerking de 
plaatsing zal vervolledigen en de beslissing meedelen aan de lokale politie; 
 
Overwegende dat hij dit zal doen uiterlijk de dag vóór de camera’s in gebruik worden genomen. 
 
Gelet op het gunstig advies van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018 met 
betrekking tot het plaatsen van camerabewaking op niet-besloten plaatsen; 
 
Gelet op de artikelen 42 en art 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
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BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 
DeKeyser, Hans De Locht, Nieke Deleebeeck-Baudet, Bert Meulemans, Remy Peelaerts, 
Marie-Ange Henderix, Maurice Vanmeerbeeck, Els Schoeters, Alex De Coninck, Dirk 
Bernagie, Audrey Bogaerts, Steven Van Loock, Marita Palstermans, Kristel Andries, 
Francine De Becker, Marc Usewils en Rudi Renders. 
 

art. 1 
Een positief advies te geven betreffende de plaatsing van camera’s op openbare wegen en plaatsen 
door de afvalintercommunale EcoWerf. 
 
art. 2 
Met de afvalintercommunale EcoWerf en de lokale politie een samenwerkingsprotocol inzake het 
plaatsen van verplaatsbare camera’s af te sluiten. 
 
7. Aanstellen EcoWerf-personeelsleden als GAS-ambtenaren in kader van tijdelijke 

camerabewaking op glasbolsites 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 
 
Gelet op het koninklijk besluit dd. 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden 
inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die 
bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een 
gemeentelijke administratieve sanctie, BS 27 december 2013; 
 
Overwegende dat de hierna vernoemde intercommunale ambtenaren voldoen aan de voorwaarden; 
 
Overwegende dat artikel 21 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sanctie bepaalt dat de inbreuken die uitsluitend bestraft kunnen worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie het voorwerp  kunnen uitmaken van een vaststelling door de 
intercommunale ambtenaren; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is dat de gemeenteraad deze ambtenaren aanstelt om 
vaststellingen te doen van inbreuken welke uitsluitend kunnen bestraft worden met een 
gemeentelijke administratieve sanctie; 
 
Gelet op beslissing gemeenteraad van 17 december 2018 voor het plaatsen van bewakingscamera’s 
op niet-besloten plaatsen; 
 
Gelet op de geheime stemming met volgend resultaat: Van Aelst 21 ja; Debroeck 20 ja en 1 neen 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT:  
art. 1 
De hierna vernoemde persoonsleden van EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, aan 
te stellen als gemeenteambtenaar met bevoegdheid tot het verwerken van de camerabeelden en het 
vaststellen van inbreuken op de artikel 5 van de Politieverordening betreffende het beheer van 
huishoudelijke afvalstoffen welke uitsluitend kunnen worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie, op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek 
1. Jonas Van Aelst, projectleider camerabewaking 
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2. Ken Debroeck, dispatching transport 
 
art. 2 
Deze beslissing over te maken aan EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant, 
Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele), aan de gouverneur van de provincie Vlaams-
Brabant, aan de juridische dienst van de provincie Vlaams-Brabant en aan de voorzitter van het 
politiecollege. 
 
8. Samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer en -verwerking voor 

tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites 
Gelet op de artikelen 42 en art 43 van het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere 
wijzigingen; 
 
Overwegende dat de afvalintercommunale EcoWerf in het licht van preventie en opsporing van 
zwerfvuil investeerde in een tijdelijke vaste camera die kan ingezet worden op hotspots in de 
gemeente; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2018 waarbij een gunstig advies werd 
verleend met betrekking tot het plaatsen van camerabewaking op niet-besloten plaatsen; 
 
Overwegende dat de afvalintercommunale EcoWerf optreedt als verwerker van de beelden en zal 
instaan voor: 
• het plaatsen van de camera’s en bijhorende pictogrammen in de nabijheid van de 

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

indien nodig; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is de afspraken tussen het lokaal bestuur, lokale politie en de 
afvalintercommunale EcoWerf hieromtrent te verankeren in een overeenkomt 
(samenwerkingsprotocol); 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 2 juli 2018; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Met de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen en het intergemeentelijk milieubedrijf 
EcoWerf (afvalintercommunale) een samenwerkingsprotocol met betrekking tot databeheer en -
verwerking voor tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites af te sluiten waarvan de tekst als volgt 
luidt: 
 
Samenwerkingsprotocol camerabewaking: overeenkomst databeheer en -verwerking voor 
tijdelijke vaste camera’s aan glasbolsites 
 
Tussen 
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Politiezone (PZ) Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen, met zetel Gemeenteplein 10 te 3140 
Keerbergen, vertegenwoordigd door de korpschef, de heer hoofdcommissaris Wim D'Haese 
 
en 
 
Het intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf (afvalintercommunale), met zetel Aarschotsesteenweg 
210  te 3012 Wilsele, vertegenwoordigd door Rudi Beeken, voorzitter en Peter Standaert, algemeen 
directeur  
 
en 
 
Gemeente Boortmeerbeek, met zetel Pastorijstraat 2 te 3190 Boortmeerbeek, vertegenwoordigd 
door Michel Baert, burgemeester, en Johan Smits, algemeen directeur, hiertoe gemachtigd bij de 
beslissing van de Gemeenteraad van 17 december 2018 
 
 
Artikel 1 
Deze overeenkomst beoogt de afspraken vast te leggen tussen de afvalintercommunale EcoWerf  
enerzijds, de gemeente en de PZ anderzijds, gezien EcoWerf inzake camerabewaking optreedt als 
feitelijke gebruiker-verwerkerverantwoordelijke voor de verwerking a posteriori van de beelden 
afkomstig van camera’s geplaatst op niet-besloten en besloten plaatsen op het openbaar domein, 
meer bepaald aan glasbolsites, conform de adviezen van de gemeenteraad ter zake. 
 
Artikel 2 
De afvalintercommunale EcoWerf verklaart hierbij in orde te zijn met de toepasselijke wetgeving 
inzake camerabewaking en privacyreglementering,  overeenkomstig: 
• De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van 

de verwerking van persoonsgegevens; 
• De wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 

(kaderwet); 
• De wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de camerawetgeving (toepassing 25 mei 2018); 
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (toepassing 25 mei 2018); 
• Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de 
vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad; 

• Koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven 
dat er camerabewaking plaatsvindt; 

• Koninklijk besluit van 2 juli 2008 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van 
bewakingscamera's; 

• Koninklijk besluit 21 augustus 2009 tot  wijziging  van  het koninklijk besluit van 10 februari 2008 
tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt); 

• De Ministeriële omzendbrief van 13 mei 2012 betreffende  de  wet  van 21  maart  2007  tot  
regeling  van  de plaatsing     en     het     gebruik     van bewakingscamera’s, zoals gewijzigd door  
de  wet  van  12  november  2009 (gecoördineerde versie – wijzigingen omzendbrief 13 mei 
2011); 

• Koninklijk Besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, artikel 6, § 2. 
 
Artikel 3  
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De afvalintercommunale EcoWerf verklaart de beelden vertrouwelijk en integer te behandelen en 
alle nodige maatregelen te nemen om de privacy te waarborgen. Een concrete procedure wordt 
uitgewerkt omtrent de overdracht van data (camerabeelden) en de onderlinge uitwisseling. 
 
Artikel 4 
De afvalintercommunale EcoWerf verklaart hierbij volledig in orde te zijn met de vereiste  
thematische aangifte camerabewaking voor de tijdelijke vaste camera  bij lokale politiezone.  De 
afvalintercommunale EcoWerf bezorgt een kopie van deze aangifte aan de gemeente 
Boortmeerbeek. 
 
Artikel 5 
De camerabeelden worden retroactief bekeken door de afvalintercommunale EcoWerf teneinde 
vaststellingen te maken in het kader van diverse inbreuken op de Algemene Politieverordening 
betreffende het grondgebied waar de afvalintercommunale werkzaam is, meer bepaald sluikstort en 
zwerfvuilproductie. Enkel bij vaststelling van deze inbreuken omschreven binnen de 
Politieverordening, vastgelegd door de camera en in geval van bruikbaar beeldmateriaal, kan verdere 
actie ondernomen worden. 
Ingeval op de beelden aanwijzingen zijn van misdrijven, andere dan vermelde inbreuken op het APV, 
worden de beelden onmiddellijk overgemaakt aan de politie voor verdere opvolging door de 
politiediensten. 
 
Artikel 6  
Bij een vaststelling van overlast met een nummerplaat leesbaar in beeld, wordt door de GAS-
vaststeller een bestuurlijk verslag GAS (BV GAS) opgesteld. Bij afwezigheid van de identificatie van de 
bestuurder wordt de administratieve geldboete ten laste gelegd van de houder van de kentekenplaat 
van het voertuig. Dit verslag gaat via een versleuteld bestand naar de lokale politie die een 
aanvullend verslag maakt met informatie over de houder van de nummerplaat. Vervolgens gaat het 
bestuurlijk verslag en aanvullend verslag naar de sanctionerend ambtenaar.  
 
Bij een vaststelling van overlast waar een persoon herkenbaar in beeld is, worden de beelden digitaal 
(via screenshot), samen met een kort beschrijvend verslag, aan de PZ en sanctionerend ambtenaar 
bezorgd, voor verdere afhandeling. EcoWerf en de betrokken politiezone garanderen een vlotte 
samenwerking ter identificatie van de verdachte personen.  
 
Bij een vaststelling van overlast met bewijsmateriaal (persoongegevens) gevonden in het 
achtergelaten afval, wordt het aangetroffen materiaal gelabeld en toegevoegd aan het Bestuurlijk 
Verslag. 
 
EcoWerf ruimt op na de vaststelling en verhaalt bij elke identificatie een forfaitaire bedrag van 
120,00 EUR via een onkostennota aan de gemeente Boortmeerbeek voor de opruim van het 
aangetroffen afval. De gemeente Boortmeerbeek verhaalt de GAS-boete en de onkostennota bij de 
overtreder.  
 
De overdracht van data gebeurt zoveel als mogelijk via beveiligde weg.  
Wachtwoorden worden in onderling overleg met de bevoegde personen overeengekomen en 
regelmatig gewijzigd. De drie partijen garanderen een goede samenwerking met oog op een vlotte 
afhandeling van Bestuurlijke Verslagen.  
 
 
 
Artikel 7 
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De afvalintercommunale EcoWerf garandeert dat de beelden maximaal 30 dagen worden bewaard, 
behalve indien de opgenomen beelden kunnen aangewend worden om een misdrijf aan te tonen, 
om schade te bewijzen of om een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een slachtoffer te 
identificeren. In dat geval zullen de beelden langer bewaard blijven voor zolang als nodig is voor het 
onderzoek. 
 
Artikel 8 
Het (ver)plaatsen, onderhoud en overdracht van data voor de camera met tijdelijke vaste installatie 
gebeurt door de afvalintercommunale EcoWerf overeenkomstig de in onderling overleg besproken 
wijze (opstartprocedure). 
 
De afvalintercommunale EcoWerf voorziet de nodige maatregelen t.a.v. haar betrokken 
personeelsleden ter vrijwaring van de vertrouwelijke behandeling van de camerabeelden. Aan de 
betrokken personeelsleden die in aanraking komen met de vertrouwelijke gegevens afkomstig  van 
deze camera (hetzij dragers van data), is het verboden zelf inzage te nemen van deze gegevens, deze 
gegevens te bewaren of ze aan derden te bezorgen, behalve in toepassing van deze procedure zelf. 
Bij overtreding kunnen sancties worden opgelegd. 
 
Artikel 9 
De concrete locaties tot plaatsing van een tijdelijke vaste camera-installatie (zgn. ‘hot-spots’) worden 
in onderling overleg tussen de afvalintercommunale, de PZ en de gemeente bepaald. 
 
 
art. 2 
De afvalintercommunale EcoWerf en de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen in kennis te 
stellen van dit besluit. 
 
9. Charter Werftransport 
Overwegende dat de gemeente zich geconfronteerd weet met uiteenlopende plaatsen waar zwaar 
vervoer en zwakke weggebruikers met elkaar in conflict komen; 
 
Overwegende dat het niet altijd mogelijk is de infrastructuur zo aan te passen dat dergelijke 
conflicten niet mogelijk zijn; 
 
Overwegende dat dit speciaal het geval is wanneer werken in het openbaar domein moeten 
gebeuren en er aldus een werfsituatie met werftransport ontstaat; 
 
Overwegende dat alle betrokkenen zoekende zijn om verkeersslachtoffers te vermijden; 
 
Gelet op het gezamenlijk initiatief van de Bouwunie, Fema en de Vlaamse Confederatie Bouw, 
gesteund door VSV, de Vlaamse overheid, Onderwijs&Vorming Vlaanderen en de VVSG, om mits een 
charter Werftransport iedereen op te roepen zijn verantwoordelijkheid op te nemen en daartoe 
enkele concrete afspraken na te leven; 
 
Overwegende dat de gemeente door het steunen van dit charter een belangrijke partner kan zijn; 
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
 
 
BESLUIT: 21 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Volgend Charter Werftransport af te sluiten met de Bouwunie, Fema en de Vlaamse Confederatie 
Bouw: 
"De gemeente Boortmeerbeek, de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in 
elkaar om bij te dragen aan een maximale bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en 
publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Boortmeerbeek. 
Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd: 
1. Dat de gemeente Boortmeerbeek een actieve communicatie voert met aannemers en 

bouwheren over het werftransport in de buurt van schoolomgevingen. de gemeente stelt 
hiervoor een aanspreekpunt ter beschikking waar aannemers terecht kunnen met vragen. Dit 
aanspreekpunt zoekt samen met de annemers naar alternatieve routes voor werftransport, 
waarbij schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel 
kwetsbare weggebruikers vermeden worden. 

2. Dat er geen werftransport gebeurt in de bebouwde kom en de schoolomgevingen van de 
gemeente Boortmeerbeek. Hierop kan een uitzondering aangevraagd worden bij de gemeente, 
zijnde het college van burgemeester en schepenen, via het aanspreekpunt van de gemeente. 

3. Dat er geen werftransport gebeurt voor werven gelegen in schoollopmgevingen tijdens de begin- 
en einduren van de scholen: 
- dit vervalt tijdens de schoolvakanties; 
- Voor wat betreft de toelevering van bouwmaterialen verbinden de aannemers en handeleren 
van bouwmaterialen er zich toe om hun leveranciers en transporteurs in kennis te stellen van dit 
charter. 

4. Dat het werftransport zoveel mogelijk gebruik maakt van het hoger wegennet. 
5. Dat er inspanningen gedaan worden om de werfroutes proper te houden. 
6. Dat de lading afgedekt wordt als deze veel stofhinder kan geven, conform art.45 van het KB van 1 

december 1975." 
 
art. 2 
De burgemeester te mandateren het Charter namens de gemeente te ondertekenen. 
 
art. 3 
De partners, de politie en de gemeentelijke diensten in kennis te stellen van dit besluit. 
 
10. Belasting op de afgifte van administratieve stukken 2019 
Gelet op de grondwet art. 170 § 4 waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op het gemeentedecreet art. 42 § 3 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de 
gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en 
retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 
 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
 



- 243 - 

Gelet op het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de 
vergoedingen te laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, 
de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten 
en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, waarbij de bijlage is gewijzigd bij 
ministerieel besluit van 27 maart 2013; 
 
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de belasting op de 
afgifte van administratieve stukken; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten 
met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke belasting te heffen; 
 
BESLUIT: 16 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 – Belastbaar feit 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 
een belasting op de afgifte van administratieve stukken. 
 
art. 2 - Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 
art. 3 – Bedrag van de belasting 
De belasting wordt als volgt vastgesteld : 
 
3.1 Identiteitsdocumenten, verblijfstitels, certificaatcodes en rijbewijzen 
 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor Belgen 
en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen, zijn samengesteld uit 
de kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
 
De gemeentelijke contantbelasting voor de vervaardiging van elektronische identiteitskaarten voor 
Belgen en de elektronische vreemdelingenkaarten alsook de elektronische rijbewijzen wordt voor de 
periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 vastgesteld als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgen + elektronische verblijfstitels afgeleverd aan 
vreemde onderdanen bedoeld in artikel1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 
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o   gewone procedure: 5,00 EUR 

o   dringende procedure: 5,00 EUR 

o   zeer dringende procedure: 5,40 EUR 

o   zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 5,30 EUR 

Biometrische verblijfstitels en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde 
landen, bedoeld in artikel 1, eerste lid van het ministerieel besluit van 15 maart 2013: 

o   gewone procedure: 1,80 EUR 

KIDS-ID: 

o   gewone procedure:  4,60 EUR  

o   dringende procedure: 5,00 EUR 

o   zeer dringende procedure: 5,40 EUR 

o   zeer dringende procedure (gecentraliseerd): 5,30 EUR 

o   tweede kids ID bij dringende procedure 5,40 EUR 

Rijbewijzen: 

 5,00 EUR 

Nieuwe certificaatcode: 

 3,00 EUR 

 
 
3.2 Reispaspoorten 
 
De vooraf te betalen kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten, zijn samengesteld uit de 
kosten aangerekend door de hogere overheid en de gemeentelijke belasting. 
De kosten voor de vervaardiging van reispaspoorten die door de hogere overheid aan de gemeente 
worden aangerekend, te verhogen met een contantbelasting van 10,00 EUR. 
3.3 Administratieve stukken 
 
Er wordt geen belasting geheven op de afgifte van attesten, getuigschriften en uittreksels uit de 
bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand, die ambtshalve of op verzoek worden 
uitgereikt. 
 
Op volgende administratieve stukken wordt wel een belasting geheven: 
 
 
• Individuele of collectieve adresaanvragen:  

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

• Per kopij, door de aanvrager aan het bestuur aangevraagd voor eigen gebruik en waarvan het 
bestuur niet verplicht is het om administratieve redenen af te geven en voor zover in 
overeenstemming met het gemeentelijk reglement van openbaarheid van bestuur:  

0,05 EUR met een minimum van 0,25 EUR of tegen kostprijs wanneer de kopie niet met de 
eigen gemeentelijke apparatuur kan worden gemaakt. 

 
• Trouwboekje:  25,00 EUR. 
 
art. 4 - Invordering 
De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. 
Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket. 
 
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen 
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van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de 
belasting in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt 
worden. 
 
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling 
worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar document. 
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving 
hieromtrent. 
 
art. 5 - Geschillen en bezwaren 
De belastingschuldige die weigert de in de hoger genoemde artikelen vastgestelde belasting te 
betalen, moet het bedrag van de belasting in bewaring geven in handen van de financieel directeur 
en dit tegen ontvangstbewijs, totdat het college van burgemeester en schepenen over het bezwaar 
beschikt heeft.   
 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van 
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of 
vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend 
via duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
art. 6 – Bekendmaking 
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams 
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig artikel 253 §1 3° van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
11. Belasting op omgevingsvergunningen 2019 
Gelet op de grondwet art. 170 § 4 waarin bepaald wordt dat geen last of belasting door de 
agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente kan worden ingevoerd dan door een 
beslissing van hun raad; 
 
Gelet op het gemeentedecreet art. 42 § 3 waarin bepaald wordt dat de gemeenteraad de 
gemeentelijke reglementen vaststelt, waaronder de gemeentelijke belasting- en 
retributiereglementen; 
 
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 
2010 en 17 februari 2012; 
 
Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet 
van 25 april 2017, publicatie B.S. 23 februari 2016; 
 
Gelet op het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie van de 
omgevingsvergunning; 
 
Gelet op het spoeddecreet van 2 juni 2017 dat de startdatum naar 1 januari 2018 brengt; 
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en zijn uitvoeringsbesluiten; 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 betreffende de belasting op de 
afgifte van administratieve stukken, meer bepaald de aflevering van sommige vergunningen en het 
doen van bepaalde meldingen; 
 
Gelet op de financiële toestand van de gemeente; 
 
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten 
met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke belasting te heffen; 
 
BESLUIT: 15 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 – Belastbaar feit 
De gemeente Boortmeerbeek heft met ingang van 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 
een belasting op de meldingen en aanvragen bedoeld in het Decreet van 25 april 2014 betreffende 
de Omgevingsvergunningen. 
 
art. 2 - Belastingplichtige 
De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het 
gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. 
 
art. 3 – Bedrag van de belasting 
De belasting bestaat uit een bedrag per dossiertype verhoogd met een bedrag per procedurestap. De 
bedragen per dossiertype worden cumulatief aangerekend.  
 

Dossiertype Bedrag 

Melding van een ingedeelde inrichting of activiteit 20 € 

Melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen 20 € 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige 
handelingen 

 

 - gewone procedure 100 € 

 - vereenvoudigde procedure (met of zonder architect) 50 € 

 - per bijkomende woonentiteit 100 € 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit 
(klasse 1 of 2) 

 

 - gewone procedure klasse 1 500 € 

 - gewone procedure klasse 2 100 € 

 - vereenvoudigde procedure (o.a. beperkte verandering of tijdelijke activiteit) 50 € 

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden  

 
- zonder wegenis  

tot maximaal 2 bouwloten 100 € 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

100 € 

 
- zonder wegenis in functie van 
meergezinswoningprojecten 

tot maximaal 2 bouwloten 250 € 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

100 € 
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- met wegenis 

tot maximaal 2 bouwloten 250 € 

 
per bijkomend bouwlot (vanaf 3 
bouwloten) 

100 € 

 forfaitaire kost 250 € 

 Aanvraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een 
permanente vergunning (artikel 390 omgevingsvergunningendecreet) 

250 € 
 

 Bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van 20 jaar van een 
omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 83 §1 lid 3 
omgevingsvergunningendecreet) 

250 € 

Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden 250 € 

Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning 100 € 

 - per bijkomend lot 100 € 

Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (artikel 104 
omgevingsvergunningendecreet) 

20 € 
 

Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of 
activiteit 

 

 - volledige overdracht 20 € 

 - gedeeltelijke overdracht 20 € 

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (artikel 5.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

50 € 

Aanvraag van een planologisch attest (artikel 4.4.24 e.v. Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordering) 

500 € 

Verstrekken van omstandige stedenbouwkundige inlichtingen (afleveren van een 
stedenbouwkundig uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister) betreffende 
onroerende goederen met het oog op de verkoop of overdracht van eigendom) 

65 € 
 

Opname in het vergunningenregister 20 € 

Vraag tot afschaffen / verplaatsen voetwegen 500 € 

 

Procedurestap Bedrag 

Voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (artikel 156 
omgevingsvergunningenbesluit) 

50 € 
 

Voor het organiseren van een openbaar onderzoek (artikel 23 
omgevingsvergunningenbesluit)  

 

 - per gewone brief 5 € 

 - per aangetekende brief 10 € 

Voor het in kennis brengen van kadastrale eigenaars en omwonenden (o.a. art 23 en 
62 omgevingsvergunningenbesluit)   

 

 - per gewone brief 5 € 

 - per aangetekende brief 10 € 

Voor het wijzigen van het voorwerp van de aanvraag (artikel 30 of 45 
omgevingsvergunningendecreet) 

25 € 

Voor het publiceren van berichten in dag- of weekbladen (o.a. artikel 22 en 61 
omgevingsvergunningendecreet) 

400 € 

Voor het aangetekend verzenden van een beslissing 10 € 

Voor het organiseren van een informatievergadering (artikel 25 
omgevingsvergunningenbesluit) 

100 € 

Voor het organiseren van een projectvergadering (artikel 8 
omgevingsvergunningenbesluit) 

100 € 
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art. 4 - Vrijstellingen  
De belasting wordt niet geheven voor: 
• Een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag binnen de 6 maanden na het intrekken van het 

vorige dossier, of het ontvangen van een stilzwijgende weigering op voorwaarde dat de nieuwe 
omgevingsvergunningsaanvraag een gelijkaardige aanvraag betreft die rekening houdt met de 
redenen voor intrekking en/of opmerkingen in de stilzwijgende weigering; 

• Gerechtelijke overheden; 
• Openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, evenals de instellingen van 

openbaar nut; 
• Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en de door de Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij 

erkende sociale huisvestigingsmaatschappijen; 
• Aanvragen voor het uitvoeren van beheerswerken in het kader van beheersovereenkomsten 

Natuur en Erosie; 
• Dossiers die niet op vraag van de vergunninghouder werden opgestart wanneer het gaat over 

een exploitatie met uitzondering van de bekendmaking van het verstrijken van elke 
geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (artikel 
83 §1, lid 3 omgevingsvergunningendecreet); 

 
art. 5 - Invordering 
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik van het volledig en ontvankelijk verklaren van het 
dossier. Voor meldingen en stedenbouwkundige inlichtingen is de belasting verschuldigd op het 
ogenblik van indiening van het dossier door de aanvrager of melder.  
  
De belasting wordt geïnd na betalingsverzoek via factuur. 
 
Als de inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting ingevorderd door middel van een 
kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en 
schepenen. De kohierbelasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van 
verzending van het aanslagbiljet.  
 
art. 6 - Geschillen en bezwaren 
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het 
college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet schriftelijk worden 
ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval ingediend worden binnen 
termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning, of ingeval van 
inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of 
vanaf de kennisgeving van de aanslag. 
 
Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wil uitgenodigd worden op de hoorzitting moet 
dit in het bezwaarschrift worden gevraagd. 
 
Het bezwaarschrift kan onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijn worden ingediend 
via duurzame drager (elektronische informatiedrager,  e-mail, ...). 
 
art. 7 – Bekendmaking 
Dit reglement wordt afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het Vlaams 
gemeentedecreet en wordt verzonden aan de gouverneur overeenkomstig artikel 253 §1 3° van het 
Vlaams gemeentedecreet. 
 
 
12. Budget 2019 
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Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2018 met betrekking tot de 
goedkeuring van het aangepaste meerjarenplan 2014 - 2020; 
 
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, 
Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 20 juli 2018 betreffende de 
budgetten en de éénjarige meerjarenplannen 2019; 
 
Overwegende dat de gemeente in 2020 start met de toepassing van de nieuwe BBC-regels en voor 
2019 een budget dient op te maken volgens de regels van het gemeentedecreet en het besluit van de 
Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de 
provincies en de OCMW's; 
 
Gelet op het advies van het managementteam van 7 december 2018; 
 
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 26 november 2018; 
 
Gelet op de toelichting door de schepen van financiën; 
 
Overwegende dat alle raadsleden hun bedenkingen bij het ontwerp van het budget 2019 hebben 
kunnen uiten; 
 
Overwegende dat geen afzonderlijke stemming over artikelen werd gevraagd;  
 
Gelet op het Vlaams gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; 
 
BESLUIT: 12 stemmen ja: Michel Baert, Karin Derua, Remi Serranne, Steven Michiels, Annick 

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

art. 1 
Het budget 2019 goed te keuren. 
 
art. 2 
Dit besluit voor goedkeuring aan de hogere overheid over te maken. 
 
13. Kennisname verslag cultuurraad 13 februari 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de cultuurraad van 13 februari 2018. 
 
14. Kennisname verslag sportraad 11 september 2018 
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van de sportraad van 11 september 2018. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 
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De algemeen directeur  De voorzitter 
  

 
 
 
 

 

 Johan Smits  Michel Baert 

 


